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הקד מ ה
| == די ערשטע אױסגאַבּע פון מיין ,לעקסיקאָן פון דער יודישער ליטעראַטור
א פּרעסע? איז אַרױס מיט העכער  21יאָר צוריק (אַרױסגעגעבּן פון דער
אַרלאַגס:געועלשאַפּט ,צענטראַל" ,װאַרשע ,)4191 ,דער ציל פֿון דעם וערק

איז געווען צו געבּן סיי דעם יירישן לייענער סיי דעם יידישן ליטעראַטורהיפּטאַרי=
קער און שפּראַך-פאַרשער אהאַַנשבּוך ,אױבּ ניט פון אַלע ,איז לכל-הפּחות פון די
וויכטיק סטע דאַטן ,בּיאַנראַפּישע אין בּיבּליאַנראַפישע ,פון דער יידישער ליטעראַ=
מור ,פּרעסע און פילאַלאַניע ,בּיים אויספירן די דאָזיקע אַרבּעט איז מיר אין מיין
ערשטן פּרוּוו ,פאַרשטײט זיך ,אוממעגלעך געווען אויסצושעפּן רעם גאַנצן ענין ,און
| ניט קוקנדיק אויף אַלע מיינע בּאַמיָונגען ,איז מיר דאַן ניט געלונגען צו מאַכן ראָס -
ווערק אַזױ פולשטענדיק ,װי דאָס האָט געפאַדערט די אױפגאַבע ,װאָס איך האָב
זיך געשטעלט ,בּפרט אָבּער האָט דער לעקסיקאָן שוין ניט געקענט ממלא זיין
דעם צוועק זיינעם אין יאָרן אַרום נאָך דער ערשיינונג פון זיין ערשטער אױם=

לאַגע ,די יידישע ליטעראַט ר ,פּרעסע ,פּילאַלאַניע האָט זינט דאַן זיך אַװי
אַנטװיקלט און צעװאַקסן ,אַז סאיז געװאָרן ממש אנַויטװענדיקײט אין אַ
נייער רעניסטראַציע פון אונוער גאַנצן האָבּאון:נוטם אױפן געבּיט פון יידיש,
גלײיכצייטיק האָט זיך אויך געפּאָדערט ארַעוויזיע אין אאיַבּעראַרבּעטונג פון ,דעם
מאַטעריאַל+ ,װאָס איז אַרײן אין דער ערשטער אױסנאַבּע פון דעם לעקסיקאָן.
און די לעצטע עטלעכע אאַר בִּין איך געווען פאַרנומען מיט צונרייטן אַ נייע.,
אינגאַנצן =איבּערגעאַרבּעטע ,פֿאַרמערמע און פֿאַרפולשטענדיקטע אױיסגאַבּע פון.
רדעם לעקטיקאַן- .

אַחוץ דעם מאַטעריאַל פאַר מיין אַרבּעט ,װאָס איך האָבּ געהאַט אין פאַר=

שיידענע געדרוקטע קוועלן ,האָב איך זיך בּאַמִיט צו בּאַקומען דעם נייטיקן בּיאָ /
בּיבליאַגראַפישן מאַטעריאַל פין די פּערואַנען נופא ,װאָס װערן רעניסטרירט
אין לעקטיקאָן ,דורך אספַּעציעלער אַנקעטע ,וועלבע האָט געפאָדערט ענטפערם| .,
:

לכל-הפּחות ,אויף אָט די פּונקטן :

א) נאַמען .,פאָטערם נאָמען א'ן פּאַמיליע;  )3טאָג ,חודש און יאָר פון נע=

בּורט {; גע)בּורטס-אַרט; ד) יחוס; ה) עלטערן; ו) ערציונג און בּילדונג; ז) גיים=

טיקע השפּעותן ח) ויכטיקסטע געשעענישן פון לעבּן; מ) אַנהײבּ פון ליטע=
און דרוקן); י) אין װעלכע אױסנאַבּן זיך
ּן
בין
ײ (א
ריט
שיקײ
ראַרישער טעט
באַטײליקט

און וועלכע

אַלײן אַרױסגעגעבּן

אַדער רעדאַקטירט;

יא) וועלבע

װערק  (אָריגינעלע , איבּערזעצטע ,בּאַאַרבּעטע) אַרױסגעגעבּן )1 :אין ידיש,
 )2אין העבּרעיש4 ,א)ין אַנדערע שפּראַכן  --מיט אַגענױער בּאַשרײבּונג פון.
טיטל,

אינהאַלט ,פאַרלאַג,

אַרט און צייט פון דרוק ,צאָל זייטן ,עווענטועלע

שן

אױסגאַכּן אין אַנדערע שפּראַכן; י) רשימה פון די װיכטיקסטע אַרבּעטן ,וועלבע
= זיַנען נאָך ניט  פאַרעפנטלעכט אין בּוכפּאָרם; יג) רשימה פון די אויפפירונגען
אויף דער בּינע; יד) גענויע בּיבּליאָגראַפּיע וועגן דער ליטעראַרישער מעטיקייט
(רעצענויעס ,קרימישע אַרטיקלען ,בּיאָנראַפישע נאָטיצן) {טו) רשימה פון פּטעוו:
דאָנימען; טו) אוב מעגלעך  --אַװטאָקריטיק אָדער אַװטאָכאַראַקטעריסטיק;
יו) צושיקונג פון מוסטערן פון ליטעראַרישע אַרבּעטן- ,אוב זי זיינען ניט צו.
בּאַקומען אין בּוכפאָרם ,ווען מענלעך  ---צואיינציקע עקזעמפּלאַרן פון די גע:
דרוקטע װערקן יח) געזעלשאמטלעבע .טעטיקײט ,בּאַרוף און  בּאַשעפטיקונגן
יט) שטענדיקער װאױנאָרט; מ) פּאַטאָנראַפּיש בּילד,
בּנוגע צייטשריפּטן; א) פולער טיטל פון
ד
ע
ר
א
ױ
ס
נ
אַבען ב) ציים
פון ערשיינעעןן ג) רעראַקציע און מיטאַרבּעטערשאַפּט; ד) ציל אָדער ריכטונגן
ה) פאָרמאַט און צאָל זײטן; ו) שיראַוש; ז) סיכות פון אונפערנאַנג;

ח) =צושיקונג פון מוסטער:עקועמפּלאַרן

יוציליי:נומערן וכדומה,

די דאָזיקע אַנקעטע האָבּ איך פאַרשפּרײט אין אצַאָל פון  0008עקועמ.
פּלאַרן ,און אויף מיינע פילמאָליקע ווענדונגען האָבּן זיך אָפּגערופן הונדערטער
ו{ידישע =שריפּטשטעלער ,זשורנאַליסטן ,פילאָלאָגן ,װאָט האָבּן מיר צוגעשיקט
|
|
:
יא
ָ3נבּיבּליאַגראַפֿישן מאַטעריאַל פאַרן לעקפיקאַן,
א
י
ן
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ַ
ר
ש
ײ
י
ר
ע
נ
ע
ל
ע
נ
ד
ע
ר
האָבּן  מיר קאָלעגן מימגעהאָלפן צו בּאַקומען
דעם דאָזיקן מאַטעריאַל ,װי ,למשל| ,א ,אַלמי  --אין קאַנאַדע ,י .גראָפּער אין
|רומעניע .,לעאָפּאָלד גרינװאַלד אין אונגאַרן ,ש .קאַרטון---אין דרום-אַפּריקע ,מ,
פּיטשעניקן אין נאַליציע א ,אַנד ,בּאַזונדערם שווער איז געווען די פאַרבּינדונג
מיט די יידישע פּענאַרבעטער אין אַמעריקע ,וואו די ליטעראַרישע משפּחה אי
קיין עין=הרע אַזױ גרויס און צעװאָרפן איבּער פאַרשײדענע צענטערם פון דער
גרויסער רעפּובּליק .דאָ איז מיר צו הילף געקומען דער י ,ל ,פּרץ:שרײבּער:
פאַראיין .אין ניײיאָרק אין דער פּערזאָן פון זיין סעקרעטאַר ,יוסף מאַרגאָטעס,
און בּפרט  ---דער שריפּטשטעלער ק ,מרמר ,וועלכער האָט מיר צוגעשטעלט
באַּאַזונדערס גרויסע צאָל בּיאַנראַפּיעם פון יידיש?אַמעריקאַנישע שריפּטשמטעלער
| און זשורנאַליסטן ,צום טייל אַלײן{פון אים בּאַאַרבּעטע ,זי אַלע מיין טיפמטער
דאַנק !
ד
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טייל אויטענטישער  ---ווייל פון
דער ערשטער המאַאנטַט-ע-ריאַל האָט מיר געגעבּן די מענלעכקייט צוצוטרעטן
צו אַ נייער בּאַאַרבּעטונג פון רעם לעקסיקאָן ,און דער ווילנער פאַרלאַג פון ב- ,
קלעצקין האָט איבּערגענומען די גאַנצע אױמנאַבּע פון דעם װערק ,װאָם זיין
ערשטער בּאַנד  ליגט איצט פּאַר דעם לעזער אונטער דעם עטװאָס געענדערטן
מיטל ,לעקסיקאָן פון דער יידישער ליטעראַטור ,פּרעסע און פילאָלאָניע=.
-דער צווייטער בּאַנד (די אותיות כ---ת) וועט אַרױם פון דרוק אין משך

פון די נאַענטסטע
צוליב מער
יידישע ליטעראַטור
טיילט פאַר אבַּאַו

|

חדשים,
סיסטע
מ
א
ַ
ט
י
שקײט און איינהײטלעכקײט האָבּ איך די אַלטע
און אירע פאַרשנײער ,בּיו דער .מענדעלסאָן-עמאָכע ,אוימגע=
נדערן בּאַנד  --דעם דריטן  --פון דעם לעקטיקאַן.

ש
:

אל

שוין ב .בּאָראָכאָוו ז"ל אין זיין רעצענזיע ווענן דער ערשטער אױסגאַבּע
פון לעקסיקאָן (,יודישע וועלט" ,ווילנע )| ,4191 ,איז אַרױסגעטרעטן קעגן דעם -

פּאַלשן קוק ,אַז װבּיאָנראַפּישע ענציקלאָפּעריעם רינען דעם פּערוענלעבן כּבור=געפיל

פון יענע יחידים ,װאָס ווערן דערין פאַרצייכנט? ,אַז ,אַ בּיאַנראַפיע .,און בּפרמ.
אין לאעַקסיקאָן. ,איז אמַין אייזערנער פּאַם אויף אומשטערבּלעכקײיט" .,עדער

לעקטיקאָן---האָט געשריבּן בּאָראָכאָוו--װיל דינען דעם כּלל ,ער זעצט פאַראוס
די אומשטערבּלעבקײט ,אָבּער ניט פונעם איינצלנעם ליטעראַט ,נאַר פון דער

גאַנצער יידישער לימעראַטור; דער לעקסיקאָן װויל און דאַרף זיין סאפַר=הוכּרון
פון דער יידישער ליטעראַטור?  ---און צו אָט דעם אַזױ פאָרמולירטן ציל האָבּ
איך אויך געשטרעבּט ,וי ווייט דאָס איז מיר געראָטן ,דאָס איז שוין אַן אַנדע:
רע פראַגע ,אָבּער אַרױסגענאַנגען בּין איך פון דער הנחה ,אַז דער לעקטיקאָן
דאַרף בּרענגען װאָס מער פאַקטישן מאַטעריאַל ,בּיאָגראַפּישן .,בּיבּליאָגראַפּישן און
קולטור:היסטאָרישן ,דֶערפּאַר האָבּ איך ניט מזלזל געווען מיט די דאַטן ,װאָס
איך האָבּ געהאַט אין מיין רשות ועגן דעם אָדער יענעם פאַרשטײער פין דער

ליטעראַטור און פּרעסע ,אוב אַפילן וועגן אַַןנדערן ,װאָס איז גרעסער אין זיין

ווערט ,האָבּן מיר די אַנטשפּרעבנדיקע דאַשן ליידער געפעלט .דערפון איז אַרױס:
געקומען דער אומפּאַרמײדלעכער  חפרון פון דעם לעקסיקאַן --די אומטימעטריש- :
קײט :ועגן איינעם זיינען דאָ גענויערע יריעות ,ועגן אּן אַנדערן  ---קאַרגערע,
אָבער טוף-כּל-סוף איז דאָך כּמעט אוממענלעך אין דעם פּרט צו פאַר.
ווירקלעכן דעם אידעאַל פון אלעַקסיקאָן אין דער גאַנצער פולקייט .דערצו
װאָלט קודם:כּל אויך נייטיק געווען ,אַז די תּשובות אויף דער אַנקעטע זאָלן זיין
מער=װוײניקער .איינהייטלעכע ,דאָם לאָוט זיך דאָך אָבּער בּשום אויפן ניט דער
גרײכן{ ניט אַלע צוגעשיקמע נאָטיצןזיינען גלייך .אויספירלעך און דאָס מוו

אויך בּרענגען דערצו ,אַז ניט אַלע בּיאָנראַפּיעם אין לעקסיקאַן זיינען שטרענג

אוסגעהאַלטן אין מאַסשטאַב,
בּנוגע די העבּרעישע אָדער פרעמדשפּראַכיקע שריפֿטשטעלער ,װאָס
האָבּן קיין פּרעטענזיעם ניט אױף דער יידישער ליטעראַטור און זײער אָנטײל
אין איר אין נאָר אַגעלעגנטלעכער ,אָדער אמַין שיחתחולין ,אָדער זיי האָבּן בכלל

נאָר אַן אומדירעקטע שייכות צו דער יידישער ליטעראַטור ,צו יידישער מילאָלאניע.

האָבּ איך ניט געהאַלטן פאַר נייטיק צו געבּן אויספירלעכע דאַטן וועגן זײיער עיקר:
טעטיקײים ,װאָרעם ניט אין אלעַקסיקאָן פון דער יידישער לימעראַטור װעט מען
דאָך זובן ,למשל ,אויסשעפּנדיקע אינפאָרמאַציע וענן יאהַודה-לייב גאָרדאָן,
גאאַָרנפּעלד אָדער אַ גידעמאַן= ,איך בּין אַבּער אָפּגעטראָטן פון דעם פּרינצים
אין די פֿאַלן ,ווען מיין מאַטעריאַל איז געווען אַן אָריגינעלער ,נאָך ניט פּאַרעפנט.
לעכטער ,כּדי עם ואָלן ניט פּאַרלױרן גײן די פּרטים און דאַטן ,וואָס מיר איז
רעם ערשטן געלונגען צו בּאַקומען,
און נאָך פאַּאָר ווערטער פון התנצלות
איך האָבּ זיך אין מיין אַרבּעט ניט געקענט בּאַנונענען מיט בּלויז רעני:
סטרירן און בּאַשרײבּן ,נאָר אין דעם אָדער יענעם פאַל האָבּ איך אויך געהאַלטן

יוש

שאַצן ,בּדי דער לעקטיקאָן זאָל דאָך אין גאעַװיסער מאָס רי
! פאַר ניימיק' אָפּצו

נען צום אַריענטירן זיך  אין די רעגיסטרירטע ערשיינונגען און פּאַקטאָרן פון.
ונזער .ליטעראַטור און פּרעסע ,זאָל דאָך געבּן מער-װוײיניקער א בּאַנריף וװעגן -
א

ער מהות און די דערגרייכונגען פון אונזער װאָרט=קונסט אין דער פּערזאָן פון
ד

אירע .בּאַדײטנדערע פאָרשטײער,
אַרײנצופאַלן

אין

װי לײכט אין דאָך אָבּער אין דעם פּרם

סובּיעקטיוויטעמ,

װי

אי

גרױים

די מכּנה

איבּער=

פֿון

שאַצן ,פון ניטדערשאַצן ,פון ניט אױסהאַלטן די ריכטיקע מאָס .היטנדיק יזיך
פאוַרןױסבּרענגען אײיגענע מיינונגען ,האָבּ איך זאיָךנגעלענט אוף דעם קאַנאָן

/

פון דער פּאַראַנשטאַרטלעכער יידישער קריטיק און געשמרעבּט צו זין אַװי /
אַבּיעקטיוו ,וי מענלעך ,װי װיט דאָס האָט ויך אמייירנגענעבּן ,דאָס וייםי
אָך נאַיָוו צו האַלטן אַ לעקסיקאָן פאַר רעם -
איך ניט ,אָבּער סוף:כל-סוף אדיז

פוסק2אחרון; זיין אָפּשאַצונג קען פּונקט אַזױ ניט פריי זיין פון פעלערן ,וי
ערע אַנדערע מיינונג בּנונע ליטעראַרישע ערשיינונגען .דאָס ,האָף איך ,וועם
יער
! אויך נעמען אין אַכט די ערנסטע גומגינערישע קריטיק און וועם מיך דן זײן
לכֹּף זכות אין דער צו גרויסער פאַראַנטװאַרטלעסקײט ,װאָס איך האָכּ אויף זיך
גענומען אין דעם פּרט/ ,
ווילנע ,אין ניסן

תּרפ/ו,

|

י
| -

ע2

יי

ר
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זלמן רייזען.

ט.

באַמערקונען צודעם ערשטן בּאַנד
צוליב פּאַרשײרענע מניעות ,דערהויפּט צוליבּ דעם מאַנ ל פון דעם ני=
מיקן מאַטעריאַל ,בּין איך געצוואונגען געווען אַהיבּש בּיסל נעמען אין דעם דאָ=
זיקן בּאַנד דורכצולאָזן ,צו מיין נרעסטן פאַרדראָט ,צום טייל איז אין דעם שול?
דיק געווען די אַכלעטיקייט פון די דורבנעלאָוטע נופא,
טראָץ אַלע מיינע ווענדוננען און אויפפּאָדערונגען ,סיי דירעקט ,סיי דורך
דער פּרעסע אָדער דאוָררךגאַניזאַציעם און פּריװואַטע פּערואַנען ,האָבּן פון אַ
טייל קאָלענן זיך איננאַנצן ניט בּאַקומען קיין ענטפערט ,און אויף וויפיל איך

הצבּ ועגן זי ניט געהאַט די געהעריקע דאַטן פון אַנדערע קװעלן ,האָבּ איך
 געמוזט אַפּלײנן זי צו רעגיסטרירן און בּאַשרײבּן אין דעם סופּלעמענט ,װאָסוועט קומען צום סוף פון נאַנצן ווערק ,אַוױ ,למשל ,פעלן אין דעם בּאַנד די נאָטיצן
ווענן מ ,איווענסקי ,מרים אולינאַװער ,װיקטאָר אַלטער ,משה אַלטשולער ,א,
אַלפּערין ,,בּ ,אַלקװיט ,ז ,אָסטראַװטקי ,אַפּראַנעל ,מיכבל אַראַנטאָן ,אַשעראָװיטש 

/

(רעדאַקטאַר פון מינטקער ,וועקער?) ,י ,בּאַסקין ,אבּ ,בּאַראָף ,יוסף בּאַראָנדעס,

מ ,בּירנבּוים (פּעדאַנאָג) ,מ ,בּעער ,הרב מאיר בּערלין - ,פיליפּ בּרעגסטאָן ,ש,
גאָדינער ,בּ ,צ ,גאָלדבּערג ,ק ,גומענבּוים ,דביּרידער גאָרדין ,אליהו נאָלובּ ,ה,
געלבּוים ,צ ,דאַלואָפּאָלסקי ,בּ ,דינאַבּורג ,מ ,האָלמשטאָק ,מ .א ,הערבּערט ,מ,
װואַלדמאַן ,אַטיפּ ולויאנסקי ,ד ,װאַלקענשטײן,

ישראל וויינלעו,

ירחמיאל ײנ=

שטיין ,בּ ,זיבּערט ,פ ,מ ,זיידמאַן ,אַרטיסט טײיטעלבּוים ,פילאָלאָג יהודה יאַפּע
|
|
|
און זײער א סך אַנדערע,
פון אייניקע זיינען די ענטפערם אָנגעקומען שוין נאַכדעם,
ריקע אותיות זיינען געווען אויסגעזעצט אָדער אָפּגעדרוקט- ,

וי די געהע=
|

|אויך זיינען דורבגעלאָזט געװאָרן אין דעם לעקסיקאָן האיַבּש בּיסל נעמען -
|
פון פּאַרשטאָרבּענע שריפּטשטעלער ,בּפרט פון דער עלמערער צייט,
כּדי אויסצונוצן די רײכע מאַטעריאַלן ,װאָס ווערן צוגעגרייט צום דרוק
אין צוזאַמענהאַנג מיטן פֿאַרשמטײענדיקן יובל פון דעם ידישן טעאַטער ,האָבּ
איך אויך אָפּגעלײגט פאַרן טופּלעמענט דעם אַרטיקל ועגן אברהם גאַלדפאַדען.

אויך דער אַרטיקל ווענן ישראל װאַקסער ז"ל וועט קומען אין דעם סופּלעמענט,
צוליבּ טעכנישע סיבּות האָבּ איך טייל שריפטשטעלער רעגיסטרירט אונ=

טער זייער נאָמען און טייל אונטער זייער פּסעװדאָנים ,דערפאַר ,למשל ,פעלט

אין דעם דאָזיקן בּאַנד אהרן גלאַנץ אָדער בּעל=מחשבות און זי ! קומען אונטער
לעיעלעם אָדער איסידאַר עליאַשעװ אאַזײ -

ווע

אייך האָבּן מיר געפעלט פון אגַאַנצער ריי פּערזאַנען |בילדער ,און ;אויףף -
,פיל מיר װעט סוף=כל-סוף געליננען זיי צו בּאַקימען ,וועלן זיי רעפּראָדוצירט

ווערן א|יןן די ווייטערדיקע אױסגאַבּן און סופּלעמענטן פון לעקסיקאָן.
צוליבּ טעמים פון מער איינהייטלעכקיים און איבּערויכטלעכקייט

האָבּ

איך אויך .אַלע תּיקונים ,מילואים ,אויסבעסערונג פון דרוקפֿעלערן וכּדומה"
אָפּגעלײנט אויף דעם צװייטן בּאַנד ,און אויך דער זוכצעטל פון אַלע נעמען,

|

פּסעװדאָנימען אאַזײוו .װעט קומען אין דעם דאָזיקן בּאַנד,
איך בּרענג דאָ בּלויז עטלעכע פאַרקירצונגען,

טעקסט פון לעקסיקאָן :

װאָס װערן .בּאַנוצט אין

|

2

אױט --אונטערן טיטל { אינ--אונטערן נאָמען {א"פּ--אונטערן פּסעװרא=

נים { אחר--אונטער דער רעדאַקציע; פ"ג --פאַרלאַג ; ניי--ניוײיאָרק; פּטיבּ--
| פּעטערבּורג { ,פ ,א ,ש,ײ ,,--פדייע אַרבּײטער שטימע",

אין די קלאַמערן נאָך יעדן התחלה?נאָמען ,וואו עם קומט דיי דאַטע (אין
אַראַכּישע .ציפּערן) ,דער חודש (אין רוימישע ציפערן) און דער יאָר פון געבּורט
און טױט ,האָבּ איך ,לוט דעם מוסטער פון די עננלישע ענציקלאָפעריעם ,אי=
בּערגעלאָזט אַבּלויז---להבדיל בּין החיים והמתים,
6
4

*

צולעצט אבַּקשה צו אַלע יידישע שריפּטשטעלער ,זשורנאַליסטן ,פילאָ-
לאָגן ,איבּערזעצער ,פּאַרלעגער ,בּכלל צו אַלע פריינד פון יידישן װאָרט :העלפט
מיר מיט אין דער אַרבּעט צו פֿאַרבּעסערן און פאַרפולקומען דעם לעקסיקאָן 1
שיקט צו בּיאָגראַפּיעס פון יידישע שריפטשטעלער ,בּפרט פון עלטערע ,פאַרשטאַר=
בּענע ,פון װײניק בּאַקאַנטע; שיקט צו *) בּיבּליאַגראַפּישע ידיעות וועגן זעלטענע

יידישע בּיכער ,צייטשריפטן ,מאַנוסקריפּטן אדג"ל; װייזט דעם אַװטאַר אָן די
פּעלערן און גרייזן .פון זיין װערק,

מיט דאַנק אויסגעניצט װערן.

/

די דאָויקע אַלע דאַטן און תּיקונים װעלן.

-י

י-

זלמן רייזען,

*) אייפן אדרעם

ז ,רייזען ,נרויס.פּאָרוליאַנקט  ,11יו ,01 .װילנע,

אַ פּאָר ווערטער צו דער דריטער אױסנאַבּע
צוליבּ .טעכניש?פאַרלעגערישע טעמים איז מיר ניט מעגלעך געווען בַּיי דער
דאָזיקער ,דריטער ,אױיסנאַבּע פון דעם לעקטיקאָן צו מאַכן די אַלע תּיקונים ,װאָס

איך האָפּ געהאַט פאָראויסגעזען ,און איך האָבּ זי געמוזט אָפּלײגן אויף דער
קומענדיקער אױםנאַבּע , ועלכע װעט האָפנשלעך ניט לאַנג לאָזן װאַרטן אױף
זיך ,דאַ האָבּ איך זִיך געמוזט בּאַנונענען בּלױז מיט די ווינציקסטע נויטווענדיקסטע

מילואים

פּנוגע געוויסע דאַטן,

דערהױפט

אַ פּאַר ענדערונגען אין טעקסט נופא,
יירישע

די דאַטן

פון טױט,

װי איך

מיט

|

בי דער געלעגנהיים חזר איך איבּער נאָכאַמאָל מין בּקשה צו אַלע
שריפטשטעלער ! ,זשורנאַליסטן,

פילאַלאָגן,

בּיבּליאַנראַפן ,צו אַלע פריינד פון יידישן װאָרט:

איבּערועצער ,

העלפט מיר

פאַרלעגער,

מיט

אין דער

אַרבּעט צו פאַרבּעסערן און פּאַרפולקומען דעם לעקסיקאָן! שיקט צו מילואים צו
איער אייגענער בּיאָביבּליאָגראַפיע; שיקט צו בּיאָגראַפּיעם און בּילדער פון יידישע

שריפטשטעלער ,בּפּרט פון עלטערע ,פֿאַרשטאָרבּענע ,פאַרגעסענע ,װײיניק בּאַם
קאַנטע; שיקט צו בּיבּליאָגראַפישע ידיעות וועגן זעלטענע יידישע בּיכער ,ציים.

השריפטן ,מאַנוסקריפּטן אדנײל.

ווייזם דעם אַװטאָר

אָן די פעלערן

און גרײון

פון זיין .װערק ,די דאָויקע אַלע דאַטן און תּיקונים װועלן מיט דאַנק אויםגעניצט
ווערן

בּשם אומרו אין די קומענדיקע

אױיסגאַבּן ,עװענטועל

נאַך  --אין דעם

מילואים=מייל פון דעם פערטן בּאַנד ,װאָס ווערט שוין צוגעגרייט צום דרוק,
=== אין משך פון דער אַרבּעט האָט זיך דער לעקסיקאָן צעװאַקסן נאַר היבּש

איבּער דעם לכתחילה פאָראויסגעזעענעם פאַרנעם , אַזוי אַז דער אלף-בית פון
די פּערזאָנען:נעמען ווערט פאַרענדיקט ערשט אין דעם דריטן בּאַנר ,וועלכער
ערשיינט .אין משך פון יאָר  .8201צוליבּ דעם װעלן אַלע תּיקונים ,מילואים

| אאַזײוו ,וי אוך דער רעניסטער

פון די נעמען

און פּסעװדאַנימען

קומען ערשט

אין דעם פערטן ,לעצטן ,בּאַנד ,װאָס וועט אויך אַנטהאַלטן די בּיאָבּיבּליאַנראַפּישע
דאַטן פון דער עלטערער
ווילנע ,אין חשוון 
תּרפּ"ם,

יידישער לימעראַטור בּיז דער מענדעלטאָן-עפּאָכע,

.

ז .ר.

|לעקפיקאָן
פון דער יידישער ליטעראַטור ,פרעסע.
און פילאָלאָגיע.
:

אבן (עווען) יצחק (חנוכה תּרכ"ב- -

פּסעװדאָנים

צבי חנאק (אַנאַגראַם פון

 ) 5211 12געבּ ,אין ראַזװאַדאָוו ,ויצחק | אבן);
גאַליציע .זיין פאָטער ,װאַ חסיד מיט כּל אין אפַּיטסבּורגער צייטונג (ײגאָרטען
המפורשים" ,כאָטש ניט קיין כּטלן און שפּיגעל" ,פון יואל ליבּליך ?) מיט אַר:
י
אַ יד א תּלמיד+
טיקלען איבּער אַלע שבע חכמות ,אַפילן
הכם ,האָט אים,
אַסטראָנאָמיע ,גענאַשט פון דייטשע
ל.וט דער עצה
בּיכלעך 5981 .געגרינדעט אין לעמבּערג
,
פוֹן טאַנדזער רב
ד
י
ע
ר
ש
ט
ע
ע
ב
ר
י
ת
ב
ּ
ע
ב
ר
ית-שול אין גאַ.
0
געשיקט צו 1
ל
י
צ
י
ע
,
פ
ון וועלכער שפּעטער בּאַשטימט
ר
יאָר אין דע
פון דער קולטוס:געמיינדע אַלס דירעק.
ישיבה פון מפֵּע?
טאָר מיט ד"ר גוטמאַן ,מאיר בּאַלאַבּאַן
זיך

טשענײידאָרף ,אוג.
גאַרן .צוֹריקגעקו:

טיט

מען צו בּר:מצווה אַהײם ,זיך עוסק געי

ווען אין חסידות אַלס הייסער חסיד פון
ראַזװאַדאָװער רגּין ,ר' משהלע הורוויץ,
אָבּער בּמסתּרים ,בּיינאַכט ,געכאַפּט אַ קוק
אין דייטשע

און העברעישע

בּיכלעך.

אָר חתונה געהאַט ,אונטער דער
צו י61

א .אַנד .אַלס לערערס.

אויך

בּאַטײליקט

דאַן דירעקטאָר

פון נאַפּט:גרובּן ,געװאָרן רייך ,פאַרלאָזט

אינגאַנצן די ליטעראַטור 8091 ,געקויפט
אַגעשעפט אין ווין ,פאַרלוירן דערבּײ

זיין קאַפּיטאַל און אַװעק קיין אַמעריקע,

וואו געאַרבּעט אין דער רעדאַקציע פון
דער העבּרעישער ענציקלאָפּעדיע חאוצר
ישראל" ,בּאַטײליקנדיק זיך גלײיכצייטיק

השפּעה פון אסאַַדאַגאָרער חסיד אַװעק

אין דער יידישער פּרעסע .אַלס קאָרעס.

ידישער צי:

זשורנאַל" און חדעם אַמעריקאַנער" ,וואו

קיין סאַדאַגאָרע ,געמווט צערייסן מיט
פּאָנדענט פון לעמבּערגער װטאָגבּלאַט"
ן
דער ווייבּ צוליבּ דער מלחמה צװיש
א
ָ
נ
ג
ע
הױבּן צו דרוקן אין דער דאָזיקער
;
ע
די הויפן פון ראַזװאַדאָווֹ און סאַדאַגאָר
| צייטונג אַלע פרײיטאָג חסידישע מעשהלעך,
,
ד
געװאָרן דאָרט אַ זיושב? און דאַן אַ מלמ
וועלכע האָבּן זײער אויסגענומען בּיים
אונטעה דער השפּעה פון די משכּילישע
עולם ,געפּרוּוובט זיי אויך שרײבן אין
:
קרייזן אין טשערנאָװיץ אָנגעהױבּן לער
נ
י
ו
;
י
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ָ
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ק
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נען פלייסיק העבּרעיִש ,דיקדוק ,ספ
ל
כ
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ּ
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ל
ה
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ָ
ן
ע
ר
פ
א
ָ
ל
ג
,
ערשט זינט 4191
ט
י
חקירה און געװאָרן אשַטענדיקער .מ
א
ַ
ל
ס
מ
י
ט
א
ַ
ר
ב
ע
טער פון עדעם טאָג" גע:
אַרבּעטער פון מ,חזיקי הדת" (שפּעטער
:
ע
ר
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ַ
כ
ט
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ּ
א
ָ
פ
ּולער אין דער אַמעריקאַנער
,
)
8
9
8
דאַקטאָר), ,המגיד" ,ה,מליץ" (1--5981
י
י
דישער פּרעסע די חסידישע מעשיות.
ן
ּ
ב
י
ר
אין דער אייגענער צייט אויך געש
זײט  8191מיטאַרבּעטער פון װמאָרגען
אין הירש:לייבּ

גאָטליבס

טונג פון סיגעט ,אונגאַרן ,אין חטיסמע.
ניצער צייטונג? פון שבח קנעבּל ,בֹּאַ:
האַלטנדיק זיך ,אַלס אין גאַליציע בּאַקאַן.

טער העבּרעישער
ר 06
7

וע-:של 2
5

ליטעראַט,

אונטערן

אויך

אַלע פרײטאָג געדרוקט

זיינע

מעשהלעך איבּער חסידות .לעצטגס אין

װמאָרגען זשורנאַל" געפירט אויך אַן אָפּ:
טיללונג חדערצללט דאָס אליערע קינדער?--

3

יצחק אאבבןּ-ר-אמאָויטש הירש

|

.

4

הי

אַנטפּלעקנדיק פאַר אונו די.

|

ווערט,
יידישע מעשיות און אגדות ,געזאַמלט
לעבּנס:סביבה ,דאָס רעאַלעטאָג:טעגלעכע
און בּאַאַרבּעט ,זיינע אין משך פון לאַנ.
גע לאָרן געדרוקטע חסידישע מעשיות  -לעבּן פון חטידות .דער נאַיִווער רעליגיע-

בילדן גאַנצע בּענד:

זער גלױבּן פון מחבּר ,דער פּרימיטיווער

אר' לײבּ שרהס,

יום:טוב מעשהלעך ,טיפּען פון גוטע
אידען ,דער לובּלינער זעהער" (אַרױס.

טאָן פון זיין דערצײַלן ,זיין אָפן אולג -
פאַר די לעבּעדיקע נאַטירלעכע פאַרבּן
פון דער חסידישער װעלט ,פאַר אַלע

יאָרק) ,זפונם רבּינס הויף" (| טײל --

אירע פּרטים ,גיבּן צו זיינע מעשהלעך
לעבּעדיקײט און עכטקייט פון צַ מענטש,
לעכן דאָקומענט; ער דעקט פאַר אונז.
אויף דעם קװאַל פון חסידות ,װיזט

א-ין בּוכפאָרם דורך

טאָג" ,ניוף

קדעם

,זכרונות און מעשהלעך פון גוטע אידען--
ריזין און סאַדאַגאָרע ,בּרוקלין )2291ג
נאָך ניט

ערשינען

 -נען :חפון

רבּינס

אין בּוכפאָרם זײי*
סעי

אונז ,װי אַזוי די חסידים האָבּן געשאַפן

ריע  --טשאָרטקאָו ,הוסיאַטין און דאָס
| סאַנדזער:טאַדאַגאָרער מחלוקת) ,װדער

זייער װעלט .,װי אַװֹי די לעגענרעס

בּעלישם

(צװײטע

הויף*

און זיינע תּלמידים',

גרויסער מגיד פון מעזעריטש",

זיינען בּאַשאַפן געװאָרן ; און ער װײזט .
עס ניט אולף אַ היסטאָרישן אופן ,נאָר
|דראַמאַטיש ,מיט זיך אַלס צענטראַלע.
פיגור"( ,,,קאָראַלניק),

אדער

קר"

בּלי .

רעניו פון ליאָװוע"/ ,דער רבּי רי הירש

פון רימאַנאָוו" ,חר'י משולם זושא פון
אַניפּאָלע" ,חשיחות חולין פון גוטע יירן?
(דיבּורים ,עפּיזאָדן ,מעשהלעך. ,הלצה?
לעך) ,מעשיות פון פּאַרשיידענע צדיקים.
זיינען
מעשהלעך
אַ  02פון זײנע

/

ד"ר א ,קאָראַלניק, ,פון

ד,ער טאָג" ,נ-יוײאָרק,

אַ טויטער

װעלטיי,

{| 32911 81/ש ,ניגער,

,יטעראַרישע",
,סידות  --אמתע און ל
ח

,דער טאָג",

נירײאָרק ,זַזט.3291 8/
-

איבּערגעזעצט אין ענגליש-יידישע צייט=+

אַבּראַמאָװיטש

הירש יי --+0

) געבּ .אין אפַאָלװאַרק,
|
טראָקער קרייז ,וילנער גובּ .יידישע

שריפטן און פּראָפ .גאָטהאַרד דייטש
האָט זיך פאַרנומען אַפילו מיט איבּער?
זעצן זי פאַר אַ בּאַזונדערער אױסגאַבּע.
העבּרעיִש זיינען פון אבן ערשי  סטיטוט .שפּעטער בּאַװכט כאַרקאָװער
אין
נען :ײדישע געשיכטע ( 4טײל) לױט אוניווערסיטעט און געענדיקט העכערע .
ן תּלמוד און מדרש ,אונפ .קורסן בּיים פּעטערבּורגער אונטוערסי= -
דער מסורה פו
טעט ,בּיז  7091לערער אין שולן אין
טערן איניציאַל א, { ,הנער בּנימין מטרי-
 7אַרעסטירט

ערצלונג אין דער הײם 1091 .געענ-
דיקט דעֹם ווילנער יידישן לערער.אינ:

ענט" -בּ-יידע

ספרים

7

דורף

די .

?מחזיקי הדת" אין לעמבּערג; חמחלוקת
סאנז וסדיגורה" ,ניװײאָרק , תרע".
| לעצטנס איז אבן פאַרװאַלטער פון דער

חדאַוּן-:טאַוּן:תּלמוד-תּורה" נאיון.יאָרק---.

די חסידישע

מעשהלעך

פון אבן ,הגם

געשריבּן אין אַ אומבּאַהאָלפענעם סטיל
און ניט:איינהייטלעכער זשאַרגאָניזיר=
טער שפּראַך ,האָבּן דאָך זייער אַ גרויסן

עטנאָגראַפּישן

אוֹן קולטור-היסטאָרישן

פאַרשיידענע שטעט.
אויף אבַּונדישער קאָנפערענץ

|
אין יע*

/קאַטערינאָסלאַוו ,דאַן לערער און אינס.
פּעקטאָר פון פאַּריװאַטער גימנאַזיע אין
האָמעל ,בּאַזײטיקט צוליבּ פּאָליטישע

טעמים ,זייט  2191בּאַנק?אָנגעשטעלטער
אין ווילנע ,זייט  6191פאַרװאַלטער פון
דער וילנער פּראָפּעסיאָנעלער שול

,הילף דורך אַרבּעט?--.זשורנאַליסטישע
טעטיקייט זייט  2091אין דער פּראָװיגײ /

=

אַבּרצממאָװיטש יהירש  -אַ-בּראַמאָייטש הג

יי

5

ציעלער רוסישער פּרעסע ,פּעטערבּור:
.גער זפריינד" ,צעסצססם

1

א .אַנד .זייט

געדרוקט אַרטיקלען אין די ווילנער

קאונזער טאָג" ,זניע שול", ,פאַר שול און

היים", ,פּנקס" א .אַנד .אין די זרינגען"--

י

/

6

טעג" געאַרבּעט אַלס מיטגליד פון צ'
ק .פון ,בּונד" אַלס רעפערענט און אין
דער רעדאַקציע פון דער אומלעגאַלער

| װאַרבּייטער=שטימע?

נאָך דער רעװאָ=

לוציע  5091פאַרטרעטער פון /בּונד"
אין דעם פּעטערבּורגער אַרבּעטער-ראַט- ,

.

,זכרונות וועגן פּרצן" ,דורך זאָרט? --
אבַּיכל ועגן פּראָפעסיאָנעלער בילדונג - ,דאַן גרינדער און (צוזאַמען מיט מעדעם,
דורך דער |זצענטראַלער יידישער שול :זאַסלאַװוסקי ,זאָלאָטאַריאָוו  א .אד
פירער פון גונדישן .װאָכנבּלאַט 6411
/ין ווילנע?--רעדאַקטאָר
אָרגאַניזאַציע א

(צוזאַמען מיט א .י גאָלדשמידט אוֹן יי

זאַװעלס) פון ערשטן

געאָגראַפישן אַט=

ילאַס אִין יידיש פון י ,קאַדושין.
אַבראַמאָװיטש ר( ,ע-- 0881 12/
) פּסעװדאָנים (זייט
)4

פון רפאל בּן אברהם

ריין.

געבּ .אין דווינסק אין דער פּאַמיליע פון
ניט

קיין

|

רייכן

 08אין ווילנע .בּשעת די װאַלן צו

דער 2טער דומע קאַנדידאַט אויף דע*
פּוטאַט פון דער פאַראײיניקטער רוסלעגײ

דישער סאַציאַלדעמאָקראַטיע און חבּוגד* .

אין װיטעבּסקער און קאָװונער גובּ .וויני
טער 8091---7091

דעלעגירט קיין אַמעײ

ריקע זאַמלען געלטמיטלען

און פירן

פּראָפּאַגאַנדע פאַרן ,כּונד" .נאָך דער

װאַלד-סוחר .,נאָך

פאַראייניקונג פון קבּונד" מיט דער רוסי.
לענדישער סאָציאַלדעמאָקראַטישער פּאַר:

װועזש און ליבֹּאַ.

0

פון יידישער געשיכטע.

װוע ,דאַן פּאָל
טעכניקום אין רי.
גע .זינט 9981
בּאַטײליקט אין דער אַרבּעטער -באַווע.
גונג ,צוערשט אין ריגער ײדישע אַרבּע.

גורעװיטש

אָר
עטלעכע
חדר  --רעאַל:
ישול אין פּאָנע=

-

טיי --מיטגליד פון צ .ק .פון דער פּאַרײ.
טיי ,אין די יאָרן פון רעאַקציע --9091

שער-קרייזלעך 2091 .אױסגעשלאָסן פון
פּאַליטעכניקום

פאַר אָנטײל .אין דער

| סטודענטישער

בּאַוועגונג ,דאַן געמוזט

אַנטלוַיצפיןע פפווןן דרעיםגע אַר(בצּועלטיעבּר דזעיסרבּלפאַּרטאָ)| ,:
װאָקא
---3091אַוועק קיין אױסלאַנד,

וואו גע:

אַרבּעט אַלס רעפערענט און שריפט=
שטעלער פון דער בּונדישער אָרגאַנײ
זאַציע 4091 .צוריק קיין רוסלאַנד ,גע
אַרבּעט אין װאַרשע ,געזעסן אין 01טן
פּאַװיליאָן ,,בּאַפרײט ערב די יאַנואַף"
טעג  ,5091געווען אין פּעטערבּורג פאַרי
יטרעטער פון זבּונד" . ,אין די ,פרילינגס=

לערער

כיזיק אמואןןַטעמאַטיק אין דער מיידל.
גימנאַזיע פון אַנטאָקאָלסקי און סאָפיע

אין וילנע און אין דער

אָװנטשול פאַר דערװאַקסענע

ידישע

אַרבּעטער ,גלייכצייטיק געאַרבּעט אי
דער פּאַרטײ און בּאַטײליקט אין דער
.
רעדאַקציע פון אַלע בּונדישע לעגאַלע
און אומלעגאַלע צייטשריפטן ,זאַמלבּי=.
כער א .ד .גל .פון יענעם פּעריאָד0191 .
אַרעסטירט און פאַרשיקט אין װאָלאָג;
דער גובּ 1191 ,אַנטלאָפן קיין אױסלאַנד

און געבּליבּן דאָרט אין עמיגראַציע ,בּאַי.
שעפטיקט זיך װיסגשאַפּטלעך

מיט דער

יידישער געשיכטע (אַלטע צייט און יידן
א'ן פּױלן) ,געשריבּן ועגן דעם אַרטיק:
לען אין דער אַמעריקאַנער ,צוקונפטי,
געלייענט (אויך פאַר דעם אין רוסלאַנד).
עפנטלעכע לעקציעס װעגן דער יידישער .

7

אבּראַמאָװיטש ראַ.ב-ּ-ראַמאָװיטש

אַװטאָנאָמיע אין פּוילן ,עמאַנציפּאַציע

שלום:יעקב

(מענדעלע מוכרײטפרים)

(

8

ניט רעכענענדיק עטלעכע אַרטיקלען אין

פון די יידן אין מערב-אייראָפּע א .אַז .די פּראָװינציעלע רוסישע ס .ד--.שע
| װ .פון ---.2191אין ווין ,פון דאָרט (צו
בּלעטער (אין כאַרקאָו) און דיסקוסיאַ.
זאַמען מיט מעדעם ,ליטװאַק ,אסתּר . ,נעלע אַרטיקלען אין בּונדישן אוועקער",
אָלגין , גראָסער א .אַנד ).רעדאַקטירט
געפּרוווט אַרבּעטן װיסנשאַפטלעך פאַר
ן
די בּונדישע לעגאַלע צייטשריפטן אי
דער רוסישער אַרבּעטער=ענציקלאָפּעדיע
װאַרשע און פּעטערבּורג (אונטער פאַרי
און אַלס איינער פון די דרי סעקרעי 
שיידענע טיטלען ,װאָס פלעגן זיך אָפט
טאַרן (אברהם יפה און משה ליטװאַקאָוו)
בּייטן (װוי װלעבּענס-פּראַגען, ,דל צייט?),
פון דער יידישער פאָלקס-ענציקלאָפּעדיע- ,
בּשעת דער וועלט-מלחמה ציװיליגעפאַג:
װאָס דער פּרץײפאַראיין אין פּעטערבּורג.

גענער אין וין ,געשריבן

פּאָפּולער:

װיסגשאַפּטלעכע אַרטיקלען אין ,צוקונפט"
און קאַרעספּאַנדענציעס אין גװײאָרקער
חפאָרווערטס" .האַרבּסט  6191אַריבּערגע.
פאָרן קיין שווייץ ,נאָך דער מערץירע=
װאָלוציע--קיין רוסלאַנד .,אַלס פירער
פון דער אינטערנאַציאָנאַליסטישער ריכ.

האָט אונטערגענומען;

בּיידע אונטער.

נעמונגען זיינען אָבּער צוליבּ פאַרשײ .
דענע סיבּות אינגיכן בּטל געװאָרן .נאָ:
װעמבּער  0291אַריבּערגעפאָרן קײן
בּערלין ,איינער פון די גרינדער פון
ווינער אינטערנאַציאַנאַל און דאַן פאַר.
ּ,ונד" אין צונויפגעגאָסע=
טרעטער פון ב

טונג אין ,בּונד? ,ועלכע איז דערנאָך
,
געװאָרן די הערשנדיקע אין דער פּאַרטײ
נאַל ,צוזאַמען מיט ל .מאַרטאָ און
און אַלט איינער פון פדירער פון דער
שפּעטער אויך מיט פ .דאַן אַרױסגע=.
רוסלענדישער סאָציאַלדעמאַקראַטיע גע | .געבּן די רוסישע ס ,ד--.שע צייטשריפט
נומען אַן אַקטיוון אָנטײל אין דעם פֹּאַ 6װ 81088 41806411:0װ ,41000צוגלייך זיך
ליטישן לעבּן פון לאַנד ,בּיז נאָך דער בּאַטײליקנדיק אין פאַרשיידענע דייטשע,
 -נעם וויגער

אָקטאָבּער-רעװאָלוציע--הױפּטרעדאַקטאָר

פו ,דעם צענטראַלן אָרגאַן פון אכּונד"--
קאַרבּייטער:שטימע,,

שפּעטער אין מאָט-

און צװוייטן

אינטערנאַצלאָ=

שװײיצאַרישע ,עסטרייכישע צייטונגען
און זשורנאַלן ,וִוי אויך אין די יידישע
;צוקונפטי און ,פאָרװוערטס" (דערהויפּט

אַרטיקלען וועגן די פּאַרהעלטענישן אין

קווע אקַורצע צײט אַרױסגעגעבּן עדי
האָפּנונג" ,צו דערזעלבֿיקער צײײט געי  ראַטנרוסלאַנד) .צוזאַמען מיט א .מענעס
אַרבּעט אין דער פּרעסע פון דער סאָ= אָנגעשריבּן אַ,לײענבּוך צו דער געשיכטע:
ציאַלידעמאַקראַטישער פּאַרטײ ,מאַי 8191
פון ישראל" (פאַרלאַג חיװאָסטאָק" ,בּער=
געווען עטלעכע חדשים אַרעסטירט מיט .לין  ,3291ן .זײן  )911און גרייט צו אויף:
סכּנה פּאַר זיין לעבּן 9191 ,איינער פון יידיש אַ כרעסטאָמאַטיע איבּער דער חגע:
די רעדאַקטאָרן פון דער מענשעװיסטי=
שיכטע פון סאָציאַליזם" ,זאאַַמלבּוך פוך
שער צײטונג גסקסחם און פירער פון פּאָפּולער-װיסנשאַפטלעכע אַרטיקלען און
דער בּונדישע אַפּאָזיציע קעגן אַרײן= באַּוך חדי צוקונפט פון ראַטנרוסלאַנד?.
טרעטן אין דער קאַמוניסטישער פּאַרטײ
אַבּראַמאָװיטש שלום-יעקב (מענ=
(זע זיין רעדע אין דער בּראָשור חצו
-- 6381 002
דעלע מוכר=ספרים)
דער שפּאַלטונג

0-2
--9911
יאָרן 91

פון װבּונד")

אין

די

געצוואונגען אָפּצו:

שטעלן די זשורגאַליסטישע

זזא)7 8/

געבּ .אַלס זיבּעט קינד אין 

קאַפּוליע ,מינסקער גוב ,די גענויע דאַ=

טעטיקײט | ,טע פון זיין .געבּורט אונטער אַספק:

=,2

א!בּראַמאָװיטש שלוםייעקב (מענדעלע מוכריספֿרים)

שּ

אַלס קבּלה אין זיין פאַמיליע איז עס
דער 02סטער דעצעמבּער (אַלטער סטיל)

6

01

/

טימקעוויטש ,אקַליין שטעטל לעבּן קאַ=
פּוליע ,דאַן קיין סלוצק,

ואוּ ער האָט

זיין :57יעריקער יובל איז אָבּער

זיך אָפּגעװאַלגערט צוויי יאָר ,גאעַוויסע

0240טן דע"

צייט האָט ער געלערנט אין ווילנע ,אין

געפייערט

געװאָרן

דעם

יצעמבּער ( 0191װול ו

ראַמײלעס ישיבה און אין גאונס קלױז,
דערוויילע האָט זיין מוטער צום צווייטן
מאָל חתּונה געהאַט פּאַר אמַילנער אין

זיין בּן-עיר פַּאַ=

פּירנא דערציילט
און וי אַבּר ,אַלײן
האָט געזאָגט בּיאַ:

דערפל מעלניקי,

זײיער אשַיינער

| טער געווען אויף
אַ יאָר )8 --7

ער האָט געקנעלט מיט זיין שטיפפאָטערס
יינגלעך; .אין דעם דאָויקן אײנזאַמען

זיין פּאָטער ,ר'
חיים-משה

(די פּאַמֿיליע אִבַּף

ר!אַמאָװיטש האָט מענדעלע מוכריספרים
אָנגענומען ערשט שפּעטער ,צוליבּ סיבּות,
װאָס זיינען געווען פאַרבּונדן מיט דער
פאַרנאַנטער ;סקאַזקע" ,און ,װי מיזאָגט,

אויפן נאָמען פון אברהמל דעם הינקע=
|דיקן) ,אייגער פון די אָנגעזעעגסטע בּאַלע:

בּאַטים אין שטעטל ,בּעל-טאַקסע און
קרוינישער רב דאָרט ,אקַענער פון תּנך
און אגַרויסער בּעל-לשון ,האָט געגעבן
דעם זון זיינעם די טראַדיציאָנעלץ יידי.

שע דערציונג ,האָט אים אָבּערןאויך געלאָזט
לערנען תּנך און אַפילו דיקדוק,

װאָס

 .זיַנען דאַמאָלסט פאַררעכנט געווען פאַר
פרייזיניקע לימודים ,אגַרויסע השפּעה
האָט אויף דעם געראָטענעס יינגל גע.
האַט זיין ערשטער מלמד יוסי ראובנס
(אין ?שלמה רב חיימס?--ליפּא ראובנס),

צו  41יאָר האָט אֲבֹּר .שוין געהאַט
אַגרױסע ידיעה אין תּלמוד און אין
דער רבנישער ליטעראַטור;

בּאַזונדערס

אָבּער האָט זיין פאַנטאַזיע פאַרנומען
דער תּנך ,װאָס ער האָט נאָך צו  9יאָר
געקענט אויף אױיסװײיגיק ,צו זיין 41טן
לעבּנסיאָר איז אים אָפּגעשטאַרבּן דער
פּאָטער און זיינע ק"ובים האָבּן אים
אַװעקגעשיקט לערנען,

געגנט .אַבֹּר ,האָט זיך

בּאַזעצט ביי זיין מוטער אין דאָרף ,וואו

ליקן ,איז ער עלי

בּרוידע

לעבּן קאַפּוליע,

אין

פריער  --קיין

פאַרלאָזענעם ווינקל  --שרייבּט ער אין
זיין העבּרעיִשער אַװטאָבּיאָגראַפיע--האָט
זיך אַנטפּלעקט צו מיר מיין מווע ..מיט

איר כּישוף האָט
זאָל נאָכגײן נאָך
אונטער אגַרינעם
שטיל און רױַק.

זי מיך געצויגן ,איך
איר אין װאַלד אַרין .
בּוים ,װאו עס איז
מיט די װאַלדבײמער

האָט זי מיר אבַּונד

געשלאָסן און מיט

די פײגל פון הימל און דער וירמונג
אויף דער ערך אוֹן האָט מיך געלערנט
זייער לשון ",.צו דער צייט געהערן זיי=

נע ערשטע ליטעראַרישע פּרווון--פייער?
דיקע לױבּגעזאַנגען דער נאַטור אין
העבּרעיִשער מליצה אויפן שטייגער פון
חבּרכי נפשי" ,דאַן האָט ער אויך אָנגע:
שריבּן אַ מין אַלעגאָרישע דראַמע אין
גראַמען אין דעם גוסט פלווןצאַטאָס.

פלישרים תּהילה" .אין די .דאָזיקע קינדיש

נאַיווע פּרוּװן ,הגם

אָן ליטעראַרישן

ווערט ,איו שוין געװען צו דערקענען

די צוויי גרונדשטריכן פון אֲבֹּר .טאַ:
לענט :זיין ליבּע צו דער נאַטור און

זיין נייגונג צו סאַטירע ,ניט לאַנג אָבּער
האָט אַבֹּר .געקענט אויסהאַלטן די אומץ.
טיקע און דריקנדיקע אַטמאָספערע אין

זין שטיפפאָטערס הײם; ער האָט זיף.
אומגעקערט צוריק קיין קאַפּוליע ,וֹאו
ער האָט זיך װידער

געזעצט

לערנען

1

 /יי

שלומייעקב (מענדעלע מוכר-ספרים)

אַבּראַמאָװיטש

אי בּית::מדרש .צו דער צײיט איו קיין
קאַפּוליע געקומען .,נאָך אלאַַנגן אַרום.+
װאַנדערן

אין

װײטע מקומות,

אַ געװי:

8024

ר

שא וועלכן ער האָט שפעמער אַו

גליקלעך פּאַרניצט אין זיינע גרעסערע- :
און קלענערע מיסטערװערק.

אין קאַ

סער שנאָרער אַברהמל דער הינקעדיקער.
(פּראָטאָטיפּ פון זפישקע דעם קרומען");

מעניץ האָט ער אָנגעהױבּן אַרײנצוקו?
מען צום בּאַקאַנטן העבּרעיִשן און יידישן.
דיכטער אברהם-בּער גאָטלאָבּער (שפּעָײ 

חידושים װעגן דעם גליקלעכן ואָלין

טער געשילדערט פון אַבּר .אין דער

מיט זיינע וואונדערלעכע מעשיות און
און דרום-רוסלאַנד ,װאָס קטריפט מיט
| מילך און האָניק" ,האָט ער אויפגעװעקט

איידעלער געשטאַלט-פון גוטמאַן) ,װעל=.

אין זײן

כער האָט פמיילטגעװירקט

גײַסטיקער אַנטװיקלונג ,גאָטלאָבּערס.-

די פאַנטאַזיע פון דעם 71יעריקן אַבֹּר,.
| װאָס האָט בּאַשלאָסן צו לאָזן זיך מיט
טעכטער האָבּן אים אויסגעלערנט רוסיש,
|

דעם דאָזיקן אברהמל אין דער ווייטער דייטש און חשבּון .אָפּגעגעבּן עקזאַמען /
וועלט אַרײן .שטעט און שטעטלעך האָבן אויף לערער ,אי ער  6581בּאַשטימט:
זי דורכגעװאַנדערט ,דורך ליטע און געװאָרן אַלס לערער אין דער קאמעניי
|
רעגירונגסשול.
ידישער
דעם גאַנצן דרום:מערבדיקן קאַנט פון .צער

רוסלאַנד ,איבּער װאָלין ,אוקראַינע און .אַ יאָר שפּעטער האָט גאַטלאָבער * א
פּאָדאָליע ,נעכטיקנדיק אין הקדש אָדער

בתימדרש

און בּעטלענדיק איבּער די

זיין ויסן אין.
זהמגיר?-
ערשטער יאָרגאַנג ,כ"ג תּמו,

ַא ,13
תרי"ן +י

הייזער .בּעת די דאָזיקע נסיעות אין
אַרבּעט קמכתב על דבר החנוך" --
דעם /צעבּראָכענעם וועגעלע מיט דער
אוסגעמאָגערטער שקאַפּע איז געלייגט  /וועגן דער דערציונג בּכלל און דער ביי= -
געװאָרן דער יסוד צמוענדעלע מוכר* |טיקייט צו לערנען ידישע קינדער ר /
ספרימס בּיידל מיט דער קליאַטשע ,װאָס .סיש און פאַך-קענטענישן .אין יאָר 8581
אָפּגעדרוקט זיין ערשטע ליטעראַרישע

ער פּאָרט אויָס מיט איר דעם גאַנצן

יידישן תּחום אין דער לענג און אי

דער בּרייט .דאָס ייִנגל אַבֹּר .אין אין
| די הענט פון דעם קרומען שנאָרער גע=

האָט אַבּר .זיך אַריבּערגעצויגן קיין בּאַױײ.

דיטשעוו ,וואו ער האָט זיך ערנסט אָג=.
ליטעראַרישער

געהויבּן אָפּצוגעבּן מיט

טעטיקייט .אין יאָר  0681האָט ער פאַך:

 ,וען ניט קיין שלעכט מיטל צוֹ קלײבּן עפנטלעכט אַזאַמלונג אַרטיקלען .אוֹנ5
(נדבות ; אין לוצק האָט אברהמל אים | טערן טיטל אמשפּט שלום" ,ווא ער

אויך געפּרוּווט פּאַרשדכנען פאַר אגַביהס

אַ טאָכטער ,כּדי צו כאַפּן דערבּײ שדכנותי

האָט

שאַרף

אָנגעגריפן

אליעזר-צבי

| צווייפעל ,דער ערשטער ערנסטער קױַ= /

 -געלט ,אַבּר .האָט זיך אָבּער ניט געלאָזט .,טישער פּרוּװו אין דער העבּרעישער לִי= /

דורך אַגליקלעכן צופאַל האָט ער זיף  טעראַטור,

אין ועג שפּעטער געטראָפן מיט זיינעם.

זיך גלייך
אַיוגנט:חבר און אַדאַנק אים איז ער
= אויסגעלייזט געװאָרן פון דעם שנאָרערס -משכּילישע
|הענט און איז ענדלעך אָנגעקומען קיין .פון זיינע
קאַמעניץ ,וואו עס האָט זיך געענדיקט  אַרטיקלען
| זיין משונה.מאָדנע נסיעה ,װאָס האָט זיין איז אַרױס
יונגער

פאַנטאַזיע

געגעבּן

אַױי

פיל

האָט דאָס

בּיכל געמאַכט

אַרושם און דער יונגער אַװטאָר האָט
קונה:שם געװען אין די
קרייזן .אַ צווייטע זאַמלונג
קריטישע און פּובּליציסטישע
אונטערן טיטל ,עין משפּט".
אין  .,6681אין בּאַרדיטשעװו

איז זיך אַבּר .נאַענט צונויפגעגאַנגען מיט

.
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אַבּראַמאָװיטש שלוםייעקב (מענדעלע מוכריספרים)

דעם בּאַואוסטן רוסיש.יידישן שריפט:
שטעלער און כּלל-טוער ,לײבּ בּינשטאָק 
( -זע) ,מיט װעלכן ער האָט זיך פאַר-

בּונדן אין אַ אינטימער פריינדשאַפט אויפן

/

41

|

וועלט ,װי אַבּר .האָט שוין דאַן געהאַט--,
דערצו האָט מען געדאַרפט פאַרמאָגן
| אַ בּאַזונדערע גײַסטיקע גבורה און דרייסט.

קייט ,אַבֹּר ,אַלײן שרײבּט װעגן

דעם

זײנעם צו דער ידישער

גאַנצן לעבּן; ער איז אויך געװאָרן
שפּראַך (אין זיין אַװטאָבּיאָגראַפיע אין
זייער בּאַפרײנדעט מיט דעם ײיױדישיסט
| חספר זכּרון") - :זאָט קוק איך זיך צו
) ,וועלכער האָט זיכער געהאַט אויף
צום לעבּנסשטײגער פון אונזער פאָלק
| (זע
אים אהַשפּעה ,דערװעקנדיק אין אים .און װיל אים דערצײלן דערנאָך אין
אַאינטערעס צו דער יידישער שפּראַך .דער הײיליקער שפּראַך ,אָבּער דער גרעכ=
טער טייל פון פאָלק פאַרשטײט דאָך
צו דער צײט געהערן זײנע ערשטע,
גאָרניט די דאָזיקע שפּראַך און רעדט
אמת נאָך ניט איבּעריקס געלונגענע
יידיש .היינט װאָס נוצט דעם שרייבּער
בּעלעטריסטישע װערק :די דערציילונג
די (גאַנצע מי זיינע און זיין האַרצנס?
אלמדו היטב" ( ,)2681אַרױסגעגעבּן אין
בּאַגער ,װיבּאַלד ער בּרענגט דעם פאָלק
 6יאָר אַרום אין דעד פאַרענדערטער
קיין נוצן ניט? די דאָזיקע פראַגע--פאַר
און פאַרגרעסערטער פאָרם פון דעם
וועמען אַרבּעט איך !--האָט מיך ניט גע:
ראָמאַן ?האבות והבּנים" ,וואו עס װערט
לאָזט רוען און מיך געבּראַכט אין גרויס
געשילדערט דער קאַמפּ צװישן דעם
פאַרלעגנהיט .,.,אונזערע שרײבּער ,די
אַלטן פאַנאַטישן דור און דער אויפגע?
בּעלי:הלשון ...האָבּן געקוקט אויף ייויש
קלערטער יוגנט( .אין  7681האָט לײבּ
פון אױיבּן אַראָפּ און מיט דער גרעסטער
בּינשטאָק אַרױסגעגעבּן דעם דאָזיקן
| ראָמאַן אין רוסישער איבּערזעצונג; אין  .פאָראַכטונג ,,,דער געדאַנק ,אַז שרייבּן*
דיק יידיש ,װעל איך זיך דערנידעריקן,
אַנײער אויסגעבּעסערטער העבּרעישער
אױסגאַבּע אי! ער געדרוקט אין דעם .האָט מיך זײער געפּלאָנט; אָבּער דער
חשק נוצן צו בּרענגען האָט גובר גע=
דריטן בּאַנד כון זכּל כּתבי מנדלי מוכר:
ספרים" ,אָדעס ;2191 ,אִויף יידיש איז ווען די פאַלשע בּושה ,און איך האָבּ
ער אַרױס ערשט אין  3291אין דער א= צו זיך אַליין געזאָגט :זאָל זיין װאָס עס
בּערזעצונג פון בּ .עפּעלבּוים) .אין ,האבות וויל---איך װעל זיך אָננעמען פאַר דעם
והבּניםי ,װאָס איז געשריבּן נאָך אין  -פאַרשטויסענעם יידיש און װעל נוצלעף /
זיין מיין פאָלק" .אַזױ האָט זיך אָנגע.
דעם אַמאָליקן מליצהדיקן לשון=קודש
הויבּן דער צווייטער פּעריאָד אין אבֹּר,
און דורכגעדרונגען מיט די שאַרפע טענ:
שאַפן ,ווען ער האָט אָנגעהױבּן שרײבּן 
דענצן פון דער השכּלה ,איו די איגן.
אַרטיקע פּערזענלעכקייט פון דעם אַו= יידיש אונטער דעם עפּעטער אַוי פֹּאַ=
פּולער און בּאַליבּט געװאָרענעם נאָמען.
טאָר נאָך ניט אַזוי בּולט .דער גאַנצער כּוח
פון זיין אָריגינאַליטעט האָט זיך אַנט :מענדעלע מוכר:ספרים .דאָס ערשטע
| איבערגאַנג

פּלעקט ערשט דאַן ,וען ער האָט זיך
געװוענדט צוֹ דער שפּראַך פון פאָלק,

נעמען שריבּן יידיש אין יענער צײַט.,
בּפרט נאָך פּשאַרריאפַטשטעלער
אַזאַ נאָמען

אין דער

מיט

ליטעראַרישער

װערק אונטער דעם דאָזיקן פּסעװדאָניִם

איז געווען דאָס קליינע מענטשעלע ,אָדער
איין

לעבּענס-בעשרייצונג

אברהם תּקיף" ,פאַרעפנטלעכט

פין יצחק
אין דעם

! דאַמאָלסט נאָר-װאָס (ניט אָן אַבֹּר .און דעם
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יו
דעש דייטש אונ אַרױס גגעבּן גװאָרען -
לטובת הכּלל פון מענדעלי מוכר ספרים

 --מאת

ע-ר
ד -
איש

מחבר

פון דעם .

אין אַלץ נייע בּאַאַרבּעטונגען אַרױסגע= | קליינעם מענטשעלע  --בּדפוס החרש
געבּן אין בּוכפאָרם (צוערשט אין ווילגע ,של ר' יוסף לעבּענזאָהן" (ואַרשע .,)4681
(/דאָס קליינע מענשעלע" האָט
)6
אין דעם דאָזיקן בּיכעלע געפינען מיר
געהאַט זייער גרויס ערפאָלג ,אוֹן אַבּר ,אַזױ גוט װי גאָרניט פון דער קומענ:

איז זיך אַלײן מודה ,אַז פון דאן אָן
אהאָט זיך מיין נשמה בּאַהעפט צו דער
יידישער שפּראַך (יהודית) און איך האָבּ זי

דיקער גרויסער עפּאָפּעע זיינער אונטער
דעם אייגענעם טיטל (מיט דער אױסנאַם

פון דער מעשה מיט רי שמעלקען און
דעם ווינטשפינגערל); פאַרקערט זיינען

ַּיבק"ֹ -ּ-ר.
איב
פאַרקנסט צו מיר אויף אי
האָט זיך דאַמאָלסט געפינען אונטער דער
השפּעה פון דעם פּאָזיטיװיסטיש-נאַטור=
(װיסנשאַפּטלעכן גײיסט ,װאָס האָט געװועל:
טיקט איבּער דער רוסישער אינטעליגענץ

בּנימין השלישי");

/אין די זעכציקער יאָרן ,און מיט דעם
צוועק צו דערוועקן אויך בּיי די יידישע.

אױסגאַבּע פון שוינטשפינגערל" (אַגִב
אַגרױיסע בּיבּליאָגראַפישע זעלטנהייט---

יהאָט ער בּאַאַרבּעט אין העבּרעיִש גדריויסע.

אַ פעליקער עקזעמפּלאַר אין בּאַזיץ פון
מאַקס װײַנרײַך) האָט געזאָלט דינען

לעזער אאַינטערעס

צו נאַטורװיסנשאַפט

אָ פאַרהאַן שטעלן ,װאָס זיינען שפּצי 
ד

טער אַריין אין זיינע אַנדערע װערק

(וי חפישקע דער קרומער",

שמסעות

די דאָזיקע ערשטע

נאַטורגעשיכטע פון פּראָפּ .לענץ אונטערן
טיטל לתּולדות הטבע" {| בּאַנד ,װעגן

אַלס מין פּראָספּעקט

מילכזויגערס ,}| ,2681---װעגן פייגל---

דעם יידישן עולם;

 ,7ז{ןן ,וועגן אַמפֿיבּיעס און שרצים--
גובר זייענדיק מיט גױויס ערפאָלג
2
די אומגעהייערע שװעריקייטן בּיים שאַפן

האָבּן געפעלט די מיטלען דעם דאָ:

| די געהעריקע

העבּרעישע

זאָאָלאָגישע

| נאָמענקלאַטור און טערמינאָלאָגיע ,אָבּער
ווייזט אויס ,אַז ער האָט געהאַט בּדעה
| אַענלעכע אַרבּעט אַרױסצוגעבּן אויך
אין יידיש ,װי עס איז צוֹ דרינגען פון
זײַן קליין בּיכעלע :װדאָס װוינטשפיני

גערל  ---װאָס מיט דעם קען איטליכָר
מענטש דֶר גרייכן אַלץ װאָס זיין האַרץ
ווינשט אונ בַּגערט ,אונ קען דורך דעם
ניטצליך זיין זיך אין דער װעלט .דעם.
ספר האָט געשריבּען אין דער דייטשע
שפּראַכע הירש ראַטהמאַנן פון רוססלאַנד
אונ איז צום ערשטען מאָל געדרוקט אין
לייפּציג בּייא בּראַָקהױ .,4681 1הײַנט
איז ער איבער געזעצט געװאָרין אין

פאַר אאַױסגאַבע

צו פּאָפּולאַריזירן די װיסנשאַפּט צװישן -
משמעות,

אַז אים

זיקן פּ;אַן צו פֿאַרװירקלעכן בּכלל
האָט אים די ליטעראַרישע אַרבּעט ניט
געקענט פאַרזיכערן זיין עקסיסטענץ,
און מאַטעריעל פּלאָגט ער זיך דאַן זי
ער שװער ,טילנדיק דעם טרױעריקן
גורל פון די דעמאָלטיקע מחברים-אַליין -

אָדער דורך בּאַקאַנטע צו דאַרפן פאַר=
שכּרייטן זיינע װערק ,װאָס דאָס האָט
מייסטנטײילס ניט געדעקט אַפילו די
הוצאות אויף דרוק און פּאַפּיר,

אין די

בּריוו צו זיין פריינד בּינשטאַק קלאָגט
ער זיך :זאיך האָבּ געהאַלטן אין איין
טראַכטן וועגן דעם נוצן פון מיין פאָלק

און איך האָבּ פאַרגעסן צזואָרגן װעגן

מיינע קליינע קינדער ,און איצט ,װען

עס שטייט פאַר מיר קלאָר מיין גרויסע /

פליכט קעגן מיין הויזגעזינד,

ווער איך

.

-

:וז

:

י אַבראַמ;ָװיטש

שלום*יעקב

פאַרציטערט ,זעענדיק ,אַז .נאָך אַלע מיי=

גע מי און האָרעװאַניע קומט מיף קײ:
גער ניט צו הילף".

צוליבּ פאַרקויפן

(מענדעלע

מוכר-ספרים).

81

שדה:לבן אין דער רוסישער איבּערזע.
צונג פון י"מ פּעטריקאָװסקי ,וועלכע
איז אֲבֹּר .ניט געפעלן געווען) ,די דאָזי= -

זיינע בּיכער קומט אים אָפּט אויס אַפילן

קע שאַרפע סאַטייע קעגן די קהלס.לייט

אַרומצופאָרן ,עֶר זוכט אַזיכערע בֹּאַ5
שעפטיקונג ,בּאַמיט זיך וועגן אלַערער=

און רעדלפירער ,װאָס ציען אַרױס בי
דער אָרעמער מאַסע דעם מאַרך פון די

לבּאערַאנַגע צייט קומט דער.
שטעלע ,אָ
פון גאַרנישט אַרױס .לוט דעם אויפ:

טראָג פון דער שחברה מפיצי השכּלה"
נעמט ער זיך איבּערזעצן אילאָװאַיסקיס
רוסישע געשיכטע פאר אהַאָנאָראַר פון
 0רובּל אדַרוקבּויגן ,אָבּער צוליבּ דער

פרייהייט - ,װאָס ער האָט זיך דערלויבּט
אין דער איבּערזעצונג ,ציט די פּאַטףי=
אָטישע

חברה

צוריק די בּאַשטעלונג,

בּיינער ,האָט שטאַרק געטראָפן די בּאַר.

דיטשעווער פּנל ,און אַבּר .איז געצוואו:1
גען געװען צו פאַרלאָזן בּאַרדיטשעװ;
ער בּאַזעצט זיך מיט זיין פאַמיליע אין
זשיטאָמיר ,װואו ער גיט אינגיכן אַפּ
עקזאַמען אויף ראַבּינער אין דער דאָף:
טיקער ראַבּינער-שול {; הגם ער האָט דעם
עקזאַמען גוט אױיסגעהאַלטן; אָבּער זיין
פּראָבּעדרשה אין דסעירנאַגאָגע איז

און בּלויז די ערשטע  4--3בּויגן װוערן
אַרױסגעגעבּן פון דעט אָדעסער קאָמי.

בּינער-אַטעסטאַט ניט בּאַקומען (זע ציטי

טעט פון חמפיצי השכּלה" (,דברי הימים

ראָנס זכרונות) ,און זיין מעמד איז וויי=

להרוסים?) ,אֲבּר- ,טראָגט זיך אויך אַרום

מיט דעם פּראיעקט אַרױסצוגעבּן אַ ציי:
שונג;

לכתּחילה האָט ער זי געפּלאַנט,

גען פון דעם טיטל חבּןעמס ,וי מיר
ווערן עס געװאָר פון זיינעם אבַּיוו צו
פּינשטאָקן פון יאָ ,)7681 .שפּעטער אָבּער

געווען צו ראַדיקאַל ,ער האָט קיין ראי
טער געבּליבּן ניט פאַרזיכערט .צוזאַמען
מיט בּינשטאָק ,וועלכער איז געווען דאַן
;געלערנטער ייד? בּיים *זשיטאָמירער
גובּערנאַטאָר ,גיט ער אַרױס  9681אאַי.
בּערזעצונג פון זשול ווערנס װערק חדער

לופט:בּאַלאָן" (ס'איז אגב געװען דאָס 
ערשטע נאָר-װאָס ערשינענע װערק פון
דער שפּעטער בּאַרימט געװאָרענעם פראַני -

טראַכט ער װעגן אַיידישער צײטונג,
פּאָרט צוליבּ דעם אַפולן קיין פּעטער:
צויזישן ראָמאַניסט) און אין אַ יאָר אַרום--
בּורג ( ,)1781אָבּער ניט קוקנדיק אויף
חדער פיש ,װאָס האָט איינגעשלונגען.
.
י
דער פּראָטעקציע פון די יידישע װאָפ
לונה הנביא" (אויסגאַבּע פון חקול מבשר",
ט
ציעלע? קרייזן אין דער רעזידענץ מי
ַ-ש-ראַײבּונג פון הי
א-
אָדעס1 ,ב)0ּ78
:
בּאַראָן גינצבּורג בּראש ,האָט די רעגי
פאַרפלאָכטן מיט משכּילישע
פיש;

רונג קיין ערלויבּעניש ניט געגעבּן ,און
אויך די שפּעטערדיקע

)6

השתּדלותן (בּיז

זיינע אין דעם ענין זײנען גע:

ווען אומזיסט .זיין ליטעראַרישע אַרבּעט
אין יידיש הערט דערװײלע ניט אויף.

אין  9681גיט ער אַרױס

זיין דראַמע

שדיא טאַקסע אָדער דיא בּאַנדע שטאָדטט:
בַּעלי טובות" (יִשיטאָמיר;  2781איבער:
געדרוקט אין וילנע 4881 ,ערשינען אין

פשטלעך ,װאָס װײיזט אָבּער דעם גרויסןאינטערעס

פון אַבּר .צו פאַרשפּרײטן

נאַטורװיסנשאַפטלעכע ידיעות צװישן די
מאַסן.

צו יענער צייט

איז שוין אױך

פּאַרעפנטלעכט דער ערשטער נוסח פון.
,פישקע דעם קרומען" (זשיטאָמיר --)9681

אקלַיין בּיכעלע פון א 5ַ4זייטלעך אין
  ,,661פון וועלכן עס איז ערשט אין דריטן.נוסח (דער .צװוייטער  --פון ,6781

אין
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זענין אַ גאָטס וואונדער" נושיטאָמיר ;5181
אין דער יבּילײ-אױסגאַבּע אַ בּיסל

| בּאַזיץ פון ש .ניגער ,איז קיינמאָל ניט
הפאַרעפנטלעכט געװאָרן) פון  8אויט?
געװאַקסן דאָס בּוך ,װאָס מיר קענען הגעענדערט) און  -װפּרק שירה ,מתורגם.:
איצטער (דער פערטער נוסח איז די" ללשון יהודית בּשירים חרוזים ושקולים.
העבּרעישע איבּערדיכטונג אונטערן נאָ :ע"מ י"א תּנועות עם פתיחה כּתובה
מען חספר הקבּצנים") .אין אַ פּאָר יאָר בּלה"ק על דבר פרק שירה ות.
| = אַרום שרײבּט ער אָן חדיא קליאַטשע ועם פּירוש טוב טעם" (זשיטאָמיר . 51813
אין דער יבּילײ-או'סגאַבּע ניט געענ"
אָדער צער בּעלי חיים  ---אַ מעשה,
דערט) .,ער זעצט דאַן אויך איבּער אין
װאָס האָט זיך פאַרװאַלגערט צװישען
דעמזעלבּיקן סטיל דעם תּהילים (קײינמאָל"
דיא כּתבים פון ישראליק דעם משוגע:
נעם" (ווילנע  6881 ;3781איבּערגעזעצט  -ניט געדרוקט געװאָרן און שפֿעטער

אין פּוױליש דורך קלעמענס ינאָשאַנ

| = פאַר דער רוסישעל

איבּערזעצונג

פון

| די ערשטע קאַפּיטלען פון דער װקליאַ.
טשע" איז דער ט'תסאססם  1981אָפּגעי
שטעלט געװאָרן אויף עטלעכע חדשים).
דער רושם ,װאָס די דאָזיקע מערקווער.+
דיקע אַלעגאָריע האָט געמאַכט ,איז גע-
ווען אוּמגעהײַער שטאַרק ,און אַבֹּר.

פאַרלוירן געגאַנגען מיט אַ סך אַנדערצ
כּתבים זיינע) און פירט אונטערהאַנדלונגען

מיט דער פירמע ראָם פון וילנע װעגן

אנַייער

איבּערזעצונג פון חקרבּן מנחה".,

אָבּער דערפון איז גאָרנישט אַרױסגעק= .
מען (לויט דער מיטטילונג פון דעם

פאַרװאַלטער

פון דער פירמע ראָם

ה' פיגענזאָן  --צוליבּ דעם גרױסן
פּאָפּולאַריטעט איז אױיסגעװאַקסן זײיער האָנאָראַר , װאָס אַבֹּר .האָט געפאָ=
בּרייט| ,צוזאַמען מיט בּינשטאָקן זעצט דערט) ,אין יאָר  8781גיט אַבֹּר .אַרױס
דאַן אַבֹּר .איבּער דעם ,אוסטאַװ איבּער הזקיצור מסעות בּנימין השלישי --דאָס
רַייזע=בע=
הייסט דיא נסיעה אָדער א
װאָינסקי פּאָװינאָסט" (זשיטאָמיר ,)4781
שרייבּונג פון בּנימין דעם דריטען--
גיט אַרױס די פּאָעמע װדאָס יודעל"--
אסַיפּור-המעשה אין שירים ע"מ יא
װאָס ער איז אויף זײינע נסיעות פער= 
גאַנגען העט ייט אַזש אונטער די הרי
תּנועות מיט אמאַָטאָ :פצַך יוד

על,
קראַנקער יודעל ,דײן לעבּן איז זעמה"רן {| חושך ,אוני האָט זיך גענוג אָנגעועהעך.
אַ טרויעריג לידעל" ( 2טייל ,װאַרשע  5781אונ אָנגעהערט חידושים שיינע זאַכען,

וואו עס װערט אין אַלטמאָרישע גראַ:
מען איבּערגעגעבּן די געשיכטע פון
יידישן פאָלק זייט מתּן תּורה בּיו מעני
דעלסאָנס צייטן .אָפּשאַצנדיק די גרויסע
בּאַדײטונג ,װאָס עס קען פאַון פאָלק
האָבּן אגַוטע יידישע איבּערדיכטונג פון
די תּפילות ,גיט אַבֹּר ,אַרױס :חזמירות
ישראל ליל שבּת ליום שבּת ולמוצאי

שבּת--.שבּתדיקע זמירות פּאַרטייטשט אין.

װאָס זייא זיינען אַרױסגעגעבּען געװאָרין
אין אַלע שבעים

לשונות

אוג הײנט

אויך אין אונזער לשון --בּהשתּדלות- .
מענדעלי מוכר ספרים ,סכר ראשון*
(ווילנע ,פּאַרלאַג ראָם .)8781

יונאָשאַ

האָט זיך ספּעציעל אויסגעלערנט ידיש.,

כּדי צו איבּערזעצן דאָס דאָויקע מײס:

טערװערק
008ש00ץ,2

אין פּױליש )102808000
װאַרשע ;5881

פון פּו*.

שירים און גדועטרקלערט ,בּכדי איט .ליש איז עס אױך איבערגעזעצט גע=
ליכער יוד בּעזונדער זאָל פּאַרשטעהען װ-אָרן אין רוסיש ,קאַזאַן  ,8281און אין
זייער סהייערן ווערט .,וויא שיין זייא רטשעכיש) נאָך זמסעות בּנימין השלישל"

אבּראַמ ,װיטש שלוםייעקב (מענדעלע מוכר*ספרים) 
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,דער ניצליכער

יאָרבּיך

קאַלענדאַר

תּר"ם אין ווילנע ,תּרמ"ג אין אָדעס),
בּיבּליאָגראַפישן און

װ|אָס האָט ארַיין

שפּראַכלעכן ווערט ,אויך קלוח הסוחרים"
(ווילנע  ,)9781אָבּער אַלס בּעלע:
טריסט פאַרשװינדט ער אינגאַנצן פון
האָריאָנט . זײן בּיאָגראַף בּינשטאָק
שרײיבּט וועגן דעם אגב/ :פון יאָר 7781
אַנטשטײען אין לעגן פון ש"י אַבּר,.

צו װועמען דער גורל איז קײנמאָל ניט
געווען איבּעריקס גנעויק,

.

מיר װעלן נאָר אָנװײזן ,אַז אַחוץ װאָס
ער האָט אין יענער צייט פאַרלוירן זיין

| איז אין אַבֹּר .שאַפונג געקומען אלַענ=
גערע הפסקה; ער גיט נאָך אַרױיס זיין
פּאַר דיא רוסישע ידן" (תרל"ז און
תּרל"ת אין זשיטאָמיר ,תּרל"ט און

|

29

טאָכטער ראַשעל (אַ יונגע זייער בּאַגאַבּטע
/קינסטלערין) ,װאָס זיין איינציקער זון*}
איז מחמת פּאַליטישע סיבּות אַרעסטירט
און דערנאָך אויף עטלעכע יאַר פאַר=.
שיקט געװאָרן ,זיינען געװוען נאָך אוי=
טערלעכע שווערע אומשטענדן ,אויך כאַ=

מיליען-אַנגעלעגנהייטן ,װאָס האָבּן אים
צוגלייך אי אַלס

זייער טיף בּאַריוֹט

'מענטש אי אַלס ייד -און דאיַלע צרות. ,
װאָס האָבּן זיך נאָכאַנאַנד װי פון דער
ּוֹכחה געשאָטן אויף אַבֹּר ,האָבּן אויף
(ת

לאַנג

פולשטענדיק

שאַפונגס-פעיקייט".

אַזױנע אוכ.

פּאַראַליױירט

זין

צוליבּ זיין מאַטע-

שטענדן ,װאָס נעמען בּיי אים אָפּ יעדן | ריעלער לאַגע נעמט ער אָן די שטעלע
חשק צו ליטעראַרישער אַרבּעט ..גיט פון אפַּאַרװאַלטער פון דער תּלמוד=
זעלטן פלעגט אֲבֹּר .זיך דעמאָלט קלאָגן תּורה אין אָדעס ,ואו ער בּאַזעצט זיף
אויף זיין מאָראַליש געדריקטן מצב:
אין יאָר  1881די שטעלע האָט אים
געגעבּן אַשטיקל בּרויט ,אָבּער זי האָט /
,אויפהערן טראַכטן דאָס בּאַטײט אוים=
הערן לעבן ,און טראַכטן איז פאָר מיר,

געפאָדערט פון אים אַ מאַסע צייט ,אַךר=

דאַכט זיך ,שוין אוממעגלעך ,מיין מוח אין
װי בּאַגאָסן מיט בּלײַ און דאָס האַרץ

בּעט און מי.

אויף אים אי געלעגן

ניט נאָר די גאַנצע פּעדאַגאָגישע אָנפי=

איז מיר פאַרװאַנדלט אין שאטיין" ,און
ש .גינזבּורג ,דער אַרױסגעבּער פון אַבּר,

רונג פון דער אַנשטאַלט ,נאָר אויך די
אַדמיניסטראַטיווע; דערצו נאָך זיינען

בּריוו צוֹ בּינשטאָקן ,בּאַמערקט:

/כאָטש

די אומאײַנגענעמלעכקײטן

צוגעקומען

עס זיינען כּמעט  04יאָר אַריבּער זינט
בּינשטאָק האָט געשריבּן זיין אַרטיקל,

מיט די ליבּהאַרציקע

פונדעסטוועגן איז נאָך אַפּילו איצט ניט

בּאַקלאָגט ער זיך שטענדיק אויף זיין
,פאַרשאָלטענער שטעלע" ,װאָס מאַכט
פון אים /ממש אַ תּל' ,װאָס ,פאַר=

תּלמוד-תּורה .אין די בּריוו צו  בּינשטאַקן

| געקומען די צייט צו ריידן אויספירלעך
וועגן די אַלע אומשטענדן ,װאָס האָבּן
אין פאַרלויף פון יאָרן געדריקט אַבֹּר.

א-ון שיר ניט געמאַכט
*) מיכאַיל
פון

זיינען

קומען.,

זײינער

אאַַעראָפּלאַן

אַ זון,

פון א פּלייאַפּאַראַט,

געבּ ,9

איבּערגעזעצט

א|ון אין ,הויזפריינד" { שפּעטער
די שטרעקע

יןאַטשע?;
װאַנדלט אים אין אקַלמי

פון אים אַתֹּל | .חלאָזט אים ניט איבּער אַפילו קיין פרייע.

אַבּראַמאָװיטש,

וועלכצ עטלעכע

גבּאים פון דער

אַ געװאָגטער

געװען

האָט פֿאַרעפנטלעכט

אַזאַמלונג שירים

אין יידיש אין ש"ע--ס

,יוד,

אין

רוסיש,

פּאָלקסבּיבּליאָטעק*

אינגאנצן אװעק פון יידנטום ,כּדי אױף דער עלטער צוריק צו.
אַװיאטאָר ,װאָס איז דער ערשטער אַריבּערגעפלויגן אויף

כערלין --פּעטערבּורג ,אין

אין

2191

דערהרגעט

געװאָרן,

אַראָפּפאַלנריק

=

/

{ אַבּראַמאָװיטש שלוםילעקב (מענדעלע מוכריספרים)

מינוט זיך צו פאַרנעמען מיט עפּעס אֵנ=
דערשף ,די דאָויקע שטעלע האָט ער פאַר? 

נומען בּיז די לעצטע טעג פון זיין לעבּן,
דאָך רייסט ער װי עס אין אָפּ צײט
פאַר ליטעראַרישער אַרבּעט און נאָך
דער סיעריקער הפסקה גיט ער אַרוס.

זיין פינפאַקטיקע דראַמע עדער פּריזיוו"
(פּעטערבּורג  ,4881מיט אַ הקדמה ,װאָס.
האָט אַ גרויסן אינטערעס פאַר די שטי:
מונגען

און איבּערלעבּונגען

זיינע פון

יענער צײט)  .-צו דעם פעיעריקן
יובּילײי פון זײַן ליטעראַרישער טעטי=

קײַט .דער דאָזיקער יופּילײי ווערט אין
די בּרייטערע יידישע קרײַון כּמעט איני
גאַנצן פאַרנאַכלעסיקט
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פון דער דאָזיקער גרויסער עפּאָפּעע.
ער טרעט דאַן אויך צו צו דער אוס=.

גאַבּע פון װאַלע כּתבים פון מענדעלע
מוכר ספרים ,אָפּנעדרוקט בּיכערװוייס
איינס נאָך דאָס אַנדערע" ,פון װעלכער
עס זיינען אַרוֹיס בּלויז .צװיי ביכער:
חפישקע דער קוומער" און חדי קליאַט.
שע" (אָדעס  ,)8881װאָס װוערן מיט בֹאַ=
גײַסטערונג אויפגענומען פון דער דע
מאָלט נאָר=װאָס אויפגעקומענער יידישער
קריטיק (רוד פּרישמאַן ,אין װהון?
פריינד" {| ,שפּעטער איבּערגעדרוקט

אין פּרישמאַנס ,שריפטען?,
קצין אין ש"ע--ס

|||; רבּי

זיוד ,מ"ב" |ן);

װי.

(אַחוץ אייניקע

אַ דיסאָנאַנס צו די דאָזיקע בּאַנײַסטער.

יובּילײאַרטיקלען אין דער יידיש:רוסי-

טע שטימען קלינגט דער פּאַמפלעט אויף
אַדֹּר .פון דעם פּסעװדאָנים צדוק פרן?

טונג אין אָדעס ,אַראַנזשירט דווקא פון

אין זמ"ב /דער

שער פּרעסע און אַ בילײ=פאַראַנשטאַלי

| די אַסימילאַטאָרישע קרייזן מיט אַבּר.,

פריינד מנשה מרגליות בּראש) ,אין דער
צייט קערט זיך אַבּר .אויך אום צו דער
העבּרעיִשער ליטעראַטור;

זײַן ערשטע

העבּרעישע זאַך אונטער דער אונטער:
שריפט

מענדעלע מוכר.ספרים איו גע=

יװען די דערציילונג זבּסתר רעם" (אין

(י .לערנער?)

מעס

קליינער וועקער" ,אָדעס  .0981אין דעם

,הויזפריינד דרוקט אֲבֹּר ,אויך אָפ
זאַ נאַכט אין צרות" (אַ קאַפּיטל פון
שווינטשפינגערל" , ,)4981 ---די אַלטע

מעשה" ( { 5981אין העבּרעיִש ערשינען
נאָך פריער אונטערן טיטל חלא נחת .
בּיעקב",

איבּערגעז.

אויף רוסיש

שהיום"  ,6881נוּמ 14 .א .װ ,).וואו ער

ז8"3/

שילדערט מיט זיין פיינעם הומאָר די
צײט נאָך די פּאַגראָמען .ער שרײבּט
אויך ארַיי אַנדערע זאַכן אין העּרעיש

העברעישע דערציילונגען

אָדער זעצט איבּער די פריערדיקע פון

יידיש און שאַפט כּמעט אנַײעם העַב.
רעישן פּראָזעסטיל--אַ סינטעז פון אַלע

.,)0091

פזססטןעצהצם

אין

אין די

זייגע פון די

נײַנציקער יאָרן (ווי למשל ,חכּימי הרעשי
--פרעמדע איבּערזעצונג אין יידיש איןיאָרבּוך חפּראָגרעס" ,װאַרשע  )4091שיל:
דערט שוין אַבֹּר .ניט נאָר דעם אַלטן
דור ,נאָר אויך די נייע פּאַרשױנען פון

דער יידישער גאַס ,חובבי-ציון ,לאומיים,

אַנטװיקלונגס-פאַזן ,װאָס די העבּרעיִשע
שפּראַך האָט דורכגעמאַכט בּיז אַהער,

בּעלי:תּשובהניקעס,

בּכלל אָבּער װערן

ער הערט אָבּער גלײיכצייטיק ניט אויף

דאָ איבּערגעחזרט

די אַלטע מאָטיון

;ודועיםנטשפינגערל" ,וועלכעס ער האָט

זיינע :צום רעש פון חיבּת:ציון מיט די
קאַלאָניעס פאַרהאַלט ער זיך מיט דעם

צו אַרבּעטן אויף זיין גרעסטן װערק--

געשׂעצט זייער הויך (זע זיינע בּריוו צן
בּינשטאָקן) ,און אין ש"ע--ס קיוד ,פ"ב"
{ און || ערשיינען די ערשטע טילן

אײגענעם

סקעפּטיציום

השכּלה-טומל,

װי

צו

דעם

צוליב דעם אונטערגאַנג

פון די יידישע פּעריאָדישע אױסגאַבּן .
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צבּראַמאָװיטש שלוסייעקב

אין רוסלאַנד קומט אַ{יעריקע הפסקה
אין אַבֹּר ,ליטעראַרישער טעטיקייט אויף

יידיש ,וועלכע

הײבּט ויך איבּעראַנײַס

אָן ערשט מיט דעם איפקומען

(מענדעלע

מוכריספרים)
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בּענד--איינעם אין יידיש (/דאָס קליינע
מענשעלי* און אפישקע דער קרומער",
פּראַכט:אױסגאַבּע ,אָדעס ,תרס"ז) און

פון

איינעם אין העבּרעיִש .אגַרויסער שטער

סערע אַװטאָבּיאָגראַפישע דערציילונג
חשלמה ר'י חיים'ס" ( ,9981נומ,)91--1 .

קאָ" האָט אויף אַ אומגעזעצלעכן אופן

חדעם יוד" אונטער דער רעדאַקציע פון
זײַן נאָענטן פריינד י .חר.אַבניצק.
וערק איז געווען דאָס ,װאָס דער אַמע
.
י
אין חיוד" פאַרעפנטלעכט אַבֹּר .זײַן גרע
פ
ע
פ
ר
ּ
ה
א
י
א
י
ַ
ק
בּרו
רלאַג
אַנער
ָבּלישינג

פאַר דער יידישער אױסגאַבּע פון זיינצ.

חספר הִבֹּהמוֹת  ---מעשיות פון בּהמוֹת,
אַלערלײ מיני בּעשעפעניש און אַלסדינג,

װאָס פאַרלויפט זיך אין זײיער עולם"
( ,2091נומ ,)92 --- 62 .קישראליק דער
משוגענער פערפליהט אין די הויכע
עולמות" (אַ מין המשך צו דער חקליאַט:
שע" 2091 ,בומ ,25 --- 14 .אין רוסיש
איבּערגעזעצט אין פיאעטהסזסאנם .קמט
פּט"ב ,תּרס"ג) .ער בּאַטײליקט זיך אויך
אין בּאַדערס חיוד ,פיקי ,וואו ער דרוקט
אָפּ אאַסגילה צו יודישע צרות" (פרײ
נאָך ל ,.פּינסקערס אאַװטאָעמאַנציפּאַציע?.,

תּרנ"ט) ,חקרבּנות"

(תר"ס),

אאַ פר"ה.

מאָרגען אין גלופּס( "/תרס"ג); אין
זמ"בּ חהילף", --- 3091 ,די ענטדעקונג
פון װאָהלין" , אין צפריינד" און זײן

מאָנאַטלעכן זשורנאַל /דאָט לעבּען"-
קאַפּיטלען

פון

אָן דער ערלױבּעניש פון אַװֹטאָר אָפ.
געדרוקט כּמעט אַלע זיינע שריפטן אין
 2בּיכער  און זיי פאַרשפּרײט איבער
דער גאַנצער װועלט 9091 .בּאַזוכט אַבּר,
אייניקע גרויסע יידישע שטעט ,און דער
דאָזיקער בּאַזוך װוערט פאַרװאַנדלט אין
אַן אמת טריומףיצוג; טויזנטער מענטשן

האָבּן אים מיט דער גרעסטער בּאַגײַ.

סטערונג בּאַגעגנט און אויפגענומען
אויף דעם גאַנצן װעג פון זײן נסיעה.
און אין דעצעמבּער  0191איז געפייערט
געװאָרן זײַן 57ײיעריקער װבּילײ ,און
אַלע יידישעי קרייזן האָבּן אָנטײל גענו-
מען אין דעם דאָיקן גרויסן יוםיטוב
פון אונזער ליטעראַטור; הונדערטער און

טויונטער טעלעגראַמען

פון אַלע עקן

וועלט האָבּן אין דעם טאָג בּאַגריסט

דעם גרעסטן ײדישן

שריפטשטעלער,

אװויגטשפינ-

ידעם זיידן פון דער יידישער ליטערא=

סליעריקן יבּילײ ,אָבֹּער דער ,װער

טיקלען װעגן דעם יבּילאַר אין דער
גאַנצער ײדישער פּרעסע .אויך נאָך

ווײטערע

גערל" ,אויך ,די האָהר" ,חספר הגלגולים"
טור" ,דאַן איז אויך אַרױס אין דעם
א .אַנד ,אין  5091אונטערן שװערן איינ
.
פּאַרלאַג חמענדעלע?" (געגריגדעט פון /
דרוק פון די אָקטאָבער.פּאָגראָמען בּא
ַ
.
די פֿאַרלעגער ש .שרעבערק און 
זעצט זיך אַבֹּר .אין זשענעווע ,וואו ער לידסקי) אַלע זיינע װערק אין ײדיש,
פֿאַרבּרענגט  2יאָר ,אויף דאָס ניי בּאַי .צום טײל אויף דאָס נײ בּאַאַרבּעטע,
אַרבּעטנדיק זיינע װערק צו אנַײער
װי אױך ערשט איבּערגעזעצטע פון
פולשטענדיקער אױסגאַבּע אין יידיש און העברעיש ,אין  71בּענד ,אַחוצדעם זײי 
העבּרעיש אין צואַמענװאַנג מיט זיין נען בי דער געלעגנהייט עשריגען אַר:
היובל",

װאָס האָט אַרױסגעגעבּן

(כ"ת

סבת תרס"ו) אַ ספּעציעלן קוליקורא
וועגן דער דאָזיקער אױסגאַבּע ,האָט גע- :
| האָט בּיכולת  אָפּצודרוקן בּלויז צוויי.

דעם יִבִּילֵיי

האָט דער

גרײז:גרויעף 

שריפטשטעלער ניט אָפּגעטראָטן פון זיין
אַרבּעטטיטיש.

ער האָט פּאַרעפנטלעכט
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| נאָך עטלעכע נײַע קאַפּיטלען פון זיין
אומפאַרענדיקט געבּליבּענעם אַװטאָבּיאָי
גראַפישן בּוך קשלמה ר' חיימס" (איןהעבּרעיִש און יידיש,--פריינד" ,יובּיליי.

עמאָמענט" א .אַנד,).

ב|ּײַלאַגע ,2191

(מענדעלע מוכריספרים)
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דאָס זיינען.
טיסט" | ,כאַרקאָװו8 ,
לעצטע פאַקטן פון דעם רײכן
צרומטגארן לעבּן פון אונוער גרויסן.

שריפטשטעלער ,שבּת כ"ג כּסלוו תּרע"ח
איז ער געשטאַרבּן אין דעם ידישן
שפּיטאָל,

האָט אינגאַנצן |איבּערגעאַרבּעט זיין  /אָדעסער
חאבות והבּנים" ,האָט צואַמען מיט זײ :אַלגעמײנעם טרויער אין דער גאַנצעף /
יידישער װעלט ,װעלכער אין געקומען /
נע נאָענטע פריינד בּיאַליק און ראַב:
ניצקי געאַרבּעט אויף דער פאַרטייטשונג | צום אויסדרוק אין אָן אַ שיר נעקראָלאָג- .
פון תּנך אין יידיש (אַרױיס בּלוז ספר אַרטיקלען אין דער ײדישער פּרעסע.
פון אַלע שפּראַכן און אין געדענק-פאַר.
בּראשית  חפונם חומש" דורך בּא"ר,

פאַרלאַג חמוריה" ,אָדעס  )3191און האָט
זיך אַרומגעטראָגן

מיט פּלענער װעגן

אסַעריע בּילדער פיוןידישן לעבְּן און
פון יידישע יום-טובים (פון זבּיאַװיזן
אָנצושרײבּן נאָר די קליינע סקיצע חיום
איבּעראַרבּעטן

השבּת"),,
אַרטיקלען,
| | שפּרײט

װאָס

זײַנע אַלטע

זיינען געװען

אין .פאַרשיידענע

צע-

פּעריאָדישע

אויסגאַבּן ,און אַפילו זײַן גרויסע אַר.
-בּעט עתּולדות הטבע" .אָבּער די טיפע 

עלטער האָט אים שוין ניט געלאָזט די
דאָזיקע פּלענער צו בּאַװערן .די לעצטע
פאַרעפנטלעכטע זאַכן זיינע ,אויף וויפיל
ס'איז אונז בּאַקאַנט,

זיינען די קאַפּיט.

לען חזכרונות" אין דער קיודישער וועלטײ
 ,5און אין אָדעסער זאַמלבּוך זאונ.
טערוועגס" ,װאָס איז אַרױס בּאַלד נאָך
| דער מערץ?רעװאָלוציע אין רוסלאַנד,

וועלכע האָט אַראָפּגענומען דעם פאַר.

אַרויסרופנדיק אַן

זאַמלונגען אין אַלע ערטער פון יידישן .
ישוב .און אויך שפּעטער אין דעם צו=

ריקקער פון זײַן יאָרצײט װערט געפיַ= -
ערט דער אָנדענק פון דעם שאַפער פון
אונזער נײער ליטעראַטור אין ביידע
שפּראַכן.
אין דער יידישער .ליטעראַטור  .פאַר.
נעמט אַבֹּר ,דעם ערשטן אָרט .עאריז

ניט נאָר דער

גרויסער

אָריגינעלער

יידישער שויפטשטעלער ,װאָס האָט גע=
שעפּט פון די טיפסטע קװאַלן  --פון .

דעם פאָלקסלעבּן און דער פאָלקסקול= /

טור און דער נאַטור; ער איז בּכלל
דער ערשטער גרויסער קינסטלער אין 
יידיש .אויף וויפיל עס האָט עקסיסטלרט

יאיַדישע' ליטעראַטור פאַר אבּר ,,האָט
זי,

מיט

אומבּאַדײטנדיקע

אויסנאַמען,

-

געהאַט דערהויפּט רעליגיעזע אָדער די
| דאַקטישע

צוועקן.

אַבּרי ,הגם ער האָט

בּאָט אויף דעם יידישן געדרוקטן װאָרט  .אויך געװאָלט דורכפירן געוויסע טעב .דענצן ,האָט ער דאָך אָבּער די דאָזיקע
אין דער געוועזענער צאַרישער אימי
| פעריע .די רעװאָלוציע האָט אַבֹּר ,,דעם
אַלטן קעמפער פאַר די בּרייטע יידישע

-פאָלקסמאַסן,

שטאַרק אויפגעמונטערט.,

טענדענצן פון זיין דור סוף-כּל-סוף גובר

געװוען און האָט די יידישע ליטעראַטור
פון איר פּרימיטיוון

צושטאַנד אויפגע* .

װי דאָס איז צו זען פון זיינע בּאַגרײ  .הױיבּן אויף אהַויכער מדרגה פון רײין -
סונגען צו דער 02יעריקער לִבִּילי= קינסטלערישן שאַפּן ,ניט גלייך האָט
-פייערונג פון .אבּונד" און צו דעם ערשטן

צוזאַמענפאָר פון די יידישע אַרטיסטן
{פאַרעפנטלעכט אין אדעם אידישן אַר?

ער די דאָזיקע מדרגה דערגרייכט .אין

דעם ערשטן פּעריאָד פון זיין ליטעראַש.
רישער

טעטיקײט,

ווען ער איז דער

92/
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עיקר קריטיקער=פּובּליציסט (ײמשפּט
שלום" ,אעין משפּט") ,און פּאָפּולאַריזאַף

רבּיים ,װאָס די עלעמענטאַרסטע מענטש.

טאָר פון נאַטורװיסנשאַפט (,תולדות
הטבע", ,דער פישי ,דער ערשטער נוסח פון

חהשכּלה" ,פון בּילדונג; און פּונקט װי

לעכע רעכט מאַכן זײ אָפּהענגיק פון

,די טאַקסע" האָט אַריינגעפירט אין אוג"
שװוינטשפינגערל" א ,אַנד .,).געפינט ער
זער ליטעראַטור דעם סאָציאַלן מאָמענט,
י
זיך נאָך אונטער דער השפּעה פוֹן ד
א
ַ
ז
ױ
א
י
ז
ח
ד
י
ק
ל
י
א
ַ
ט
ש
ע
"
א
ַ
ן
אויסדרוק
ּ
השכּלה-שטרעבּונגען :ער פירט אקַאַמפ
פ
ו
ן
ד
ע
ם
א
ו
י
פ
ג
ע
װ
אַכטן נאַציאָנאַלן בּאַ
,
ם
פיט די חמורדי אור" ,מיטן פאַנאַטיז
ו
ו
א
ו
ס
ט
ז
י
י
ן
,

װ
אָס בּעט שוין ניט אום

מיט חסידים און חסידות און פּריידיגט

דעם נוצן פון דער לאַנדשפּראַך און פון
װוויסנשאַפּטן .,דער דאַזיקער גײַסט פון
דער השכּלהיבּאַװעגונג הערשט נאָך

רחמנות ,נאָר פאָדערט שטאָלץ---רעכט,
אָנהײבּנדיק
פון שמסעות
בּנימין
השלישי

דערווייטערט זיך אַבּר .אַלץ

מער און מער פון דעם צײטגײַסט ,װאָס
אויך אין בּעלעטריסטישן װוערק חהאבות .האָט אים געמאַכט פאַר אפַּובּליציסט
והבּנים? און קומט נאָך צום אויסזרוק
אַפילו אין מאַנכֶע .פון זיינע שפּעטערע

יידישע װערק.

אָבּער דער געזונטער

רעאליזם ,װאָס איז אַזוֹי כאַראַקטערי
סטיש פאַר אים ,לאָזט זיך שוין הערן

אויך אין די דאָזיקע ערשטע אַרבּעטן
זינע.

דסייבּות

פון דער ידישער

אָרעמקייט און גויט בּאַגרײַפט ער שוין
פון אָנהײבּ

אָן

אַ סך טיפער

װי

זייבנף

צייט:חברים די משכּילים ,װאָס האָבּן
אַלע צרות פון דעם ידישן לעבּן דער:.
קלערט דורך דער פינסטערקײט און
אומגעבּילדעטקייט פון דער ידישער
(מאַסע .,שוין אין ,קליין מענטשעלע"און נאָך בּולטער

װײיזט

אין אדער טאַקסע""

אונז אֲבֹּר .די אגעװײניקסטע

ס=אָציאַלע  אומגערעכטיקייטן

פון דעם

ייז'ישן לעבּן; אָבּער צוגלייך מיט דער
אינעװײניקסטער אומגערעכטיקייט פאַר,

זעט ניט אֲבֹּר .אויך די אױסנװײניקסטע
רעכטלאָזיקײט ,און אין חדער קליאַטשע",
זואו עס לאָזט זיך שוין דערקענען דע"
| ערשטער גלענצנדער ידישער נאַטור=
שילדערער ,וועלכע איז אָבּער מער אן
אַפּאָלאָגעטיש-פּובּליציסטיש װערק ,וי
אַ ריין קינסטלעריש ,לאַכט אַבֹּר .ביטער
אויס די קורצזיכטיקע

און
טער
און
רער

מאָראַליסט; ער קומט אַלץ נעעני
צו זיין ריין קינסטלערישן בּאַרוף
װערט דער בּאַדײטנדסטער שילדע.
פון דער ידישער פאַרצייטיקער

(װעלט; ער דרינגט אריין אין די טיפ.
סטע טיפענישן פון דעם

ידישן לעבּן

פאַר דעם גרויסן איבּערבּראָך איגמיטן
| פון פאַרגאַנגענעם.

יר"ה

און

גיט אונז

פון דעם דאָזיקן לעבּן אַן איבּערראַשנ=
דיק טריי בּילד .ער מֿאָלט דערהויפט
דעם כּללײידן,

דעם טיפּ,

ניט דעם

יחיד .פּאָרנדיק אין זיין וועגעלע איבער

די יידישע שטעט און שטעטלעך ,שיל.

דערט מעגדעלע מוכר=ספרים ראָס לעבּן

פון דִי קאַבּצאַנסקער- ,טוגעיאַדאָויקער,
גלופּסקער תּושבים  ---זייער אומגעלומ:
פּערט ,משונחויק ,דערשלאָגן לעבּן,

װאָס זיין אונטערגרוגד אוז דער שרעק.
לעכער ײדישער דלות .אין יפישקע

דעם קרומען" גיט ער אונז אַ בּילד פון
דעם ײדישן בּעטלערישן לעבּן; אָדּער
אין אכתן איז אפישקע דער קרומער"

בּלויז אַ משל צו דער יידישער אָרעמ.

קיט בּכלל; עמואָלט אונז אין דעם
דאָזיקן װערק דעם ידישן כּלל אין
דער געשטאַלט פון אמַחנה

בעטלערס

תּורה פון זײינע | און שלעפּערס (,כל ישראל אײן קבּצן");
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פֿאַר

זיינע אויגן חדי אַלטע גרויסע טאָרבּע".
און ניט אומזיסט דאַכט זיך אים צייטן=
ווייז ,אַז הינטער איטלעכן יידן שטייען

כּיתות

מלאכים און זאָגן:

שפּראָצט,

קבּצנים,

קװאַקסט,

װי גראָז און קראי

(מענדעלע

23

יכ

מוכר-ספרים)

די גאַנצע נאַטור קריגט בּיי אים אַ יידיש .

פּנים ,ער מאָלט זי אין רײן יידישע

פאָלקסטימלעכע בּילדער און מעטאַפאָרן;

דערבּיי  צײיכענען זיך זײנע נאַטור=
פּייזאַזשן אויס דורך זייער קלאַסישער
אײינפאַכקײט

און זעלטענער בּילדלעכ.

קייט .דורך זיינע נאַטור-:שילדערונגען,

פּעװע; גײט ,יײדישע קינדער ,און
שלעפּט זיך אַרום אין די הייזער" .אויפן
בּאָדן פון קאַבּצאַנסק ,אָפּנעריסן פון

נאָך פון קיינעם ניט אַריבּערגעשטיגענע

װאַקסן אויס די

האָט אבֹּר .געוויון ,אַז די יידישע שפּראַך

דער

װעלט,

גרויסער

דאָן  :קיכאָטן ,יענע אומגעלומפּערטע
קליינשטעטלדיקע בנימין השלישיס,

װאָס לאָזן זיך אין דער װעלט אַרײן
אָן אַװעג און אויך אָן אצַיל דער
קאַבּצאַנסקער תּושב ,װאָס מון זיך אפ

אין דער
פאַרמאָגט

יידישער ליטעראַטור

אפשר

אַזעלכע אויסדרוק .מיטלען .

פאַר דער שטומער לעבּעדיקער

נאַטור;

פון וועלכע מ'האָט פאַר אים אַפילו ניט
געחלומט .און אויך אין דעם פּרט פון.

נאַטור :שילדערונג איז זיין השפּעה אויף

זאָגן פון עולם-הוה ,לעבּט אין דער .דער יידישער ליטעראַטו געװוען זייעף
וועלט פון פאַנטאַזיעס ,די עולמות פון  .שטאַרק ,גרויס אָן אשַיר אין אַבֹּר.

קבּלה און זוהר

װערן פאַר אים אַנאַי

בּאַדײיטונג פאַר דער יידישער ליטעראַ=

טירלעכע זאַך ,און אין חווינטשפינגערל" .טור-שפּראַך ,פאַר דעם ,װאָס בּיאַליק
שילדערט אונז אַבֹּר ,די זיסע טרייסט ,האָט אָנגערופן שנוסח" און װאָס מענדעלע +
װאָס דער ייד געפינט אין אונזער אַלטן .האָט אונז דער ערשטער געגעבּן, .ער
גײַסטיקן עבר,

פאַרגעסנדיק זיין טרןל.

איז דער

ערשטער,

װאָס האָט געהאַט

עריק לעבּן בי אבַּלאַט גמרא ,בי
אַשטיקל זוהר .אַבֹּר .לאַכט אויס די
אומגעלומפּערטע ערשיינונגען אין דעם

ליבּע און אַכטונג צו דעם יידישן װאָרט,
און האָט עס געהאַלטן אוֹן ערצויגן

לעבּן פון פאָלק ישראל ,אָבּער זין

 פיצירט ,נישט אַכּילן אײראָפּעיִזירט;און ער איז דעויבּער דער ערשטער
װאָס האָט איַידישן סטיל בּאַשאַפן ,זיין

געלעכטער

איו אבַיטער

געלעכטערן

דורך זיין אומפאַרגלײכלעכן גאַליקן
-הומאָר רייסט זיך דורך אַ גרויס רחמנות

און אַ טיפע ליבּשאַפט צו דעם מורא:
דיקן עלנט פון זיין אומה .דעם דיכטער
ווערט ענג אין די די אמות פון קאַבּ.

צאַנסק מיט זיינע אומגליקלעכע דער
שלאָגענע תּושבים ,ער רייסט זיך אויפן
שויס פון דער נאַטור.

ריין;  נישט גערמאַניזירט ,נישט רוֹסי-

אינדיווידועל-יידישן

סטיל,

אַזױי

|מענדעלע אויף דעם לשון פון זיין פאָלק. .
און רעדט ער העבּרעיש ,װי ער מײנט
 --צוליבּ דער אײבּיקײט ,אוָוןעלכערער װיל אוֹן האָט דאָס רעכט זיך צו
קלאַמערן ,שרייבּט ער יידיש-העבּרעיְש.

און אוֹיך אין  :אַזױ װאָלט דאָס פאָלק גערעדט,

דעם

װייזט זיך אַרֹױס איינער פון די

גרונדשטריכן פון זיין שאַפן; אבּר .האָבּן
מיר צו פאַרדאַנקען די ערשטע רײנע
און אמת קינסטלערלשע נאַטור-שילדע=

| רונגען אין דער יידישער ליטעראַטור;

רעדט

עס װאָלט גערעדט

העבּרעיש"

װען.
(י לי

פּרץ) .דער קולט פּאַר דער שפּראַך בּאַי
מערקט זיך ביי אֲבֹּר .נאָך אין זיינע

ערשטע װערק,

און מיט יעדן נײיעם

ווערק װערט דער דאָזיקער קולט אַלץ
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מער קלאָר פאַר אים,
װערט

ד; װערטער

אבּראַמאָװיטש (מענדעלע

דאָס אױסקלײבּן.
אַלץ שטרענגער,

דער ריטמוס פוֹן דער יידישער שפּראַך
אַלץ מער אָפּגעהיט .געבּוירן אין דער
לי
טע ,געלעבּט לאַנג אין װאָלין און .

מוכריספרים).
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|

,, 2מענדעלעס יובּילעאום2אַלבּים? מיט אַן ארש.
ש
פאַ
ָ-.
אלית
ט'קל איבּער אִבֹּר ,פון ידידיה מרג
פון דער

שאַצונג

אומבּאפריזיקנדיקער

דאָזיקער

אָן סדר און רעדאקציע,
מענדעלע?2אויסגאבּע ,
אָן אָנװײזונג פון די איבּערזעצער ,האָט געגעבּן
א .ירחי אין ,דעם פּנקס? .2191 ,פון אייגצלנע/

דרוםירוסלאַנד ,געבּענטשט מיט אַמערק?

אױסגאַבּן איז צו פאַרצײכענען די שול2אויסנאַבּן

װערדיקן שפּראַך:אינסטינקט ,האָט ער
(געשאַפן דעם יידישן קלאַסישן פּראָוע.
הסטיל אויפן גרונד פון אונזערע הױיפּט.

בנימין

דיאַלעקטן ,אויסנוצנדיק אין אבַּרייטער

מאָס די שפּראַך:אוצרות פון דער אַלטער
|
יידישער פאָלקס:ליטעראַטור,
אין יידיש זײנען אַלע װערק פון אַבֹּר.
אַרױס אין  02בּענד אין פאַרלאָג ,מענדעלע":
 1בּיאָגיאַפיע
|עשה,
מ

(פון י +ח .רצבניצקי) ,די אַלטע

ספר הבּהמות,

ספר

הגלגולים ;  11שלמה

/ן יודעל;
רבּ חײם'סן  111די קליאטשע;
די ענטדעקונג פון װאָהלין,
 4די טאַקסע,
אשַטאָט אין מזרחשװאַנט;  /1דאָס קלינע מענ.
ע
1לע
שע
{1
דאָס װינשפינגעריל; 1
בעמק
,ינשפינגעריל") {  651דער
הבכא (2טער טייל פון װ
א גראָהע

פּריזיװ,

השלישי ,שם
מ.

האָר

ויפת

42

מסעות

אין װאגאָן

אָלגין);  162פישקע

לופּט2נאַלאָן ,סאגולה

בנימין

(איבּערז .פון
| 12דער

דער קרומערן

צו יודישע צרות;

פּרק שירה;  162/שבּת
האסיף ,דער חילוף ,שבת,

1114

און יוֹם2טוב  :חג
זמירות ישראל ,דער

פיש;  62אין דער ישיבה ש? מעלה און אין
וער

ישיבה

של מטה (איבּערגעז.

פון אָלגין) ,די

נערפים;
 1062אין אשַטורים2צײט ,
צוריק
אַהײם (איבּערגעזיאָלגין) ;  110662קריטיק איבּער

מענדעלע

מוכר

ספרים;

 11062/עלטערן

און

פון מײַן לעבּן.

קינדער;  162מײן לענן:
(נײע  41קאפּיטלען פון ,שלמה רב װײם'ס",
װאָס דערפירן דזיאָזיקע אַװטאָבּיאָגראַפיע פון
אַבֹּר .בִּיז זיינע לערניאָרן אין סלוצק) ,פון מיין
ספר הזכרונות (איבּערג .פון העֹבֵר .ב .עפלבוים.,
הגם עס איז דאָ מענדעלעס אַן אייגענע איבער2
דיכטונג

לעגנהײט

דערפון, ,יוד .װעלט,,

צו פאַרגלײכן,

יידיש בּײי מענדעלען

לגבּי

זעצונג) ,,שטריכען צמויין
דורך ב .עפּלבױם

זיז )126--117

5191

װי זעט

}--אַגעש

אױס

א פרעמדער

דאָס

איבּערשט 

בּיאָבּראַפיע (איבערג,

פון סאָקאָלאָװס ,ספר

זכּרון"

 862זכרונות װעגען מענדעלען

( 2291גאָך ניט ערשינען) { אלס 1262

ב .קומט /

טורליגע"
פון קדעורל,

השלישי?
יוסף

ות
ע,,-
סע -
מארש
וו

און ,דאָס קעלבּל?

טשיקאָװ),

ראַטגרוסלאנד
,מאַסאָעס

(אילוסטרירט פון

װי אויך

פון דער

די אױיסגאבּע

,קליאַטשע? און

בּיניאָמען האַשלישי?

.)0

(מאָסקװע

|

אין

פוןָ /
,8191

|

הבּרעיש:
אין ע

מנדלי מיכר=

כֹּל כתבי

ּ3ענד,
ספרים ,הוצאת ,ועז' היוכל" ,אָדעס  ,2191ב

 1ספֿר הקבּצנים ,בּעמק הבכא;  11ארטיקל פון
דוד פרישמאַן (דער זעלבער װאָס אין דער ידיש.
שער אױסגאַבּע) ,סוסתי ,מסעות בּנימין השלישי,
בּימים ההם;  111מנדלי ושלשת הכרכים  --מאת

ח ,נ ,בּיאַלִיק,
שם ויפת
וכישיבה
חנוכּה ?
הכהמות;:

סופ

בּסתר רעם,

לֹא נחת בּיעקב,

בּעגלה ,בימי הרעש ,בישיבה של מעלה
של מטה ,הנשרפים ,חנ האסיף ,מאת
התמורה ,השערה ,ליום השבּת ,ספה
ענלתו של תּוספות יום טוב ,לקירות

נושא ספרים,

אויפלאַגע

פון װעלכע

האבות והבּנים,

(בערלין תּרפּ"ב)

איז

די דריטע

אין  7בּיכעף

דאָס 7טע איז װעגן אִבֹּר,

אין רוסיש האָט דער פארלאג 608004-
81 18/166011סצוצוסו אונטערגענומען די אויס=
גאבּע פון אֲבר--.ס װערק ,פון װעלכע עס איך.
ערשינען בּלויז 882ם גחתסת מם (איבערגעז.
פון י ,פּינוס און א ,דערמאַן ,מיט אַן איכּערזעצטן אַר=
טיקל פון ד"ר עליאַשעװ אַלס אַרײנפיר ,מאָסקװע
די אויסגאַבּע האָט ממשיך געווען דער פאַר=
2
לאג פון ל ,סטאָליאַר ,װאו ס'איז ערשינען
(אבערג ,פון י .פּינוס ,אונטער דעף 
42
רעד .פון ש .װערמעל ,מאָסקװע )3191 ,אוך /
פון
 ;)?( 4401406 8002א איגערזעצונג
,פישקע? איז אױױיך געדרוקט געװען אין 606-
 ,2091 824461 2042.אַחוצדעם זײַנען איבּערגעז;,

( 614 86613801פון ד ,יפה ,אין -סאנת .קמת
תרס"ב) 8002 ,חע פאטס (אין
פאאטעס?

זשורנאל עאבּק 8/861860 ,)9081 2חמת פם.
און וטחטחמקס?סן!

(אין 9404608

א .אַנד( .זע אויך אױבּן).

,)1091

|

פארהאן אויך איבּערזעצונגען פון אבֹּר ,אין
אַנדערע שפּראַכן ! ,די קליאַטשע" איז געדרוקט
|

|

()2

|

52

געווען אין דער ענגלישער אָפּטײלונג פון דעף
צייטונג ,די יידישע װעלט" און אין דעם דײַטשן
 ,21אין בּוכפאָרם איז ארויס ,פישקע
,עליקאָן?פערלאג" -
דער קרומער" אין בערלינער ה
מיט  61קונסטבלעטער פון מאַרקוס מאַרקוס=

שאַליט ,

פראגמענטן פון אַבֹּר ,זיינען אויך דאָ

אין די

(דײטש),

פון זלאָציסטי

אַגטאָלאָגיעס

בּלומענפעלד און פלעג (פראנצייזיש) ,העלענע
פראַנק (ענגליש) ,רעזניק (שפּאַניש) (זע אױך
רעניסטער),

זמ"בּ, ,קונסטרינג"  ;11ד"ר מ .פּינעס ,די
געשיכטע פֿון דעױ יוד .ליטעראַטור { ז"ז --751
ענטין ,צוקונפט"  6091ן;ׂ1--
8
ווילגע
,יגעגדטשטימע",
זמ"
זרובּבל,
 ,7נ .אויסלענדער ,די גרונדשטריכן פון יידישן

רעאַליזם? זיז  371--94י .דאָבּרושין ,ג,עדאַנקענש
גאַנג" ,זיז  ;74--72משה נאדיר ,װעגען ביכער

און טעאַטער" ,זיז  611--11ד"ר  .גרינפעלד,
,דער אידעען2גאַנג פון דער אידישער ליטעראַ=
טור?

|

|

|

= שלום יעקב אבּראַמאָװיטש (מענדעלע מוכריספרים)

63

(ניט פאַרענדיקט),

זמ"ב ,שריפטען",

ניו=

יאָרק ,זומער  ,9191ז"ז  52 -- 61משה גראָס,

די ליטעראַטור װעגן אַבּר ,איז לפיגערך זייער

הקדמה צו דער אױסנאַבּע פון פראַגמענטן אויס

אאָנהײבּ
רייך ,אָבּער נאָך ניט רעגיסטרירט,
צו דער דאָזיקער רעניסטראַציע איז געמאַכט

,דער

אַבֹּר--.ס װערק ,פינף

קװאל" ,װין 0291

גפטרים",

פאַרלאָג

נח פּרילוצק', ,זמ"ב פאַר

אין דער בּ,יכערװעלט" ,קיעװ 9101 ,נ ,1 ,באַ2

| יידישן פאָלקלאָר ,פילאָלאָגיע און קולטורגעשיכטע? -

זונדערע אויסגאבן װעגן אִבֹּר ,ק,ריטיק איבער
מענדעלע מוכר ספרים"71--טער ב .פון זײַנע

ן זיז ( 841--821װעגן דעם א,וסטאוו פון װאָלגט
סקי פַּאָװינאָסט?); י .ח .ראבניצקי, ,דער זײידע
אויף דער פרײער נאַטור?--יובילעאום=בּײלאַגע

װערק מיט

אַלע

ארטיקלען פון דוד פרישמאן,

בּעלטמחשבות ,ש .ניגער ,ה .נ .בּיאַליק ,יעקב
פיכמאן ,ד"ר א .מוקדוני (װעגן די צװײ דראַי
מען אַבֹּר--.ס ,די טאַקסע? און ,דער פּריזיו",
צו זיין יובילײיפײערונג

די ערשטע אויפגעפירט

אין מאַנטשעסטער ,די צװייטע צו זײַן יבִּילֵייש
פייערונג אין אָדעס און נאָך זין טױט  --אין
ווילנע און אין דער אַראַנזשירונג פון ב .גאָרין
 -אין ניושאָרק) ,שלוםגעליכם און א ,רייזען;,מענדעלי

מוכר

ספרים",

צו

זײַן 51קיעריקען

| יובּילעאום ,רעדאגירט ש .ראָזענפעלד ,אויסגאַבּע
,דער פריינד" ,װאַרשע  ,0191מיט אַרטיקלען
פון י ,ל ,פּרץ ,י .ח ,ראַבניצקי (לעבּנסבּאַשרײב
בּונג פון אֲבֹּר ,,איבּערגעדרוקט אין ב | ,פון

אלע װערק) ,שלום אש,
האָרן ,בּעל-מחשבות,

א ,װײטער ,ד .אײנ2

ד"ר

א ,מוקדוני

(דאָס

זעלגע אין בּ, .קייטיק?) ,ח .נ ,בּיאַליק (דאָס=
זעלבע

אין

ב.

,קריטיק'),

ה.

ד,

נאָמבערג

(מ,ענדעלי און די יודישע שפּראך?) ,ח ,טשע=
מערינסקי (י,ודישע גראַמאַטיק בּיי מענדעלי'ץ"),
און מיט  4פּאָרטרעטן; נח
ש ,ראָזענפעלד,
פּרילוצקי ,----שלום יעקב אבּראַמאָװיטש", ,נייער
מאַרלאַג* ,װאַרשע  1 0291זי רײיזען ,--דאָס לעבּן

פון מענדעלע מוכריספרים? (פאַר קינדער) ,װילנע
תרע"ח; ז ,שניאור,---פון דעם זידגס קװאל",
כּ,ללבּיבּליאָטעק" ,,בּערלין  -- 2291בּעל-מחשבות
,שויפטען* }|ז"ז  111 ,52-96ז"ז 851--032

ש.
76
פון
די

ניגער, ,װעגן יידישע שרייבּער" { ז"ן --/
(מיט סטיליסטישע ענדערונגען איבּערגעדרוקט
בּ, .קריטיק"), ,א בּלאט מענדעלע"? (װעגן
פיר נוסחאות פון ,פישקע דער קרומער") ,

,דער פֿרײנד",

ג 051 ,בופעמי,, ,מענט.

,2191

,ער פּנקס"3191 ,
דעלע שבּעל פּה" ,ד

4

ז"ן --7161

ש .דובנאָו ,זכרונות ,זמ"ב ,פון צײט צו.

דרי
צייט" ,פּט"ב  { 8191ש ,ל ,ציטראָן, ,

ליטעש

רארישע דורות" { ז"ז  6211--55ש ,אב--סקי,
געזאַמלטע שריפטען" 82 ,ז"ז , 6811--271פון
יעקב

דינעזאָנס אַרכיו",

בּײלאַגע צום ,חודש",

ווארשע  2( 1291בריוו פון אבֹּר ,צן דיגעזאָנען);
ש ,גינזבּורג, ,מענדעלע און זיינע בּריעף", ,צו-
קוגפט"( 1 3291 ,מענדעלעס צײט און מענדעלעס
פּערזענלעכקייט אויפן גרונד פון זיינע בּיז  001בְּריוו
צו ל .בּינשטאָק); אַחוץ אַרטיקלען אין פאַרשײַדענע

צייטשריפטן און טאָגבּלעטער,
אין עהבּרעיָש:

;כֹל כֹּתבי מנדלי",

ספר

שביעי  --מאמרים על תולדותיו וערכו האישי
והספרותי (בצירוף תמונתו ,משנת תרכ"ח ועצם
כּתביידו) סדורים ע"י י .חי רבניצקי וה1 ,
בּיאַליק; אין דעם דאָזיקן בּ ,גייען אַרײן אַבּר--ס
אַװטאָבּיאָגראַפיע (פ | ,ספר זפרון") ,פון יידישט

מקורים---ראַבניצקיס

בּיאָנראַפיע,

די אױטיקלען

פון דוד פֿרישמאַן ,בּן2עמי ,שלום2עליכם ,אַחוצ=
דעם; ר .בּרײַני---שרטוטים מצורתו הספרותית,

ז ,עפּשטײן--רָחוֹב היהודים וסוֹפרו ,ח .גי בּיאַם
ליק---מנדלי ושלשת הכרכים ,ד"ר י .קליונר,---
שני המנדלים ,י ,א .לוביצקי---למהותו הרוחנית
פּט שלום"
ש--
מ --
מזן
,טל
של מנדלי ,מ ,צ .פײ
עד ,בּימים ההם",

נ .נ ,יובלו' של ר' מנדלי 

(בּאריכט וועגן דער פייערונג פֿון זיין 512יעריקן
יובּיליי) ,ח ,ג .ביאליק---אחרי היובל ,י ,פיב=

שלום יעקב אַבּראַמאָװיטש

37

38

מוכריספרים)  --אָגוז אהרן=דוד

(מענדעלע

ּןא-ור השקיעה ,ב .עפּלבּוים---אחרי מטתו
באַ
ימ
חטעג" ,אַװעק צופוס קיין זשעטל ,אַ מהלף -
של מנדלי זל (געװען אויך געדרוקט אין יידישע
פון עטלעכע און פערציק װערסט ,געֹ=
צײטונגען ,װי אין ,מאָמענט"  ;)8191חוברת
װאָרן אמַלמד ,געקנעלט אין דערפער
מנדלי ,השלח"  :8191יוסי הסופר (ע"פּ י .לי
{ון הויפן ,געפּווװט זוכן אַתּכלית.
ח-ו של מנדלי ,א
ֹרּ--
כױזנ
בּינשׂטאָק) 4,ד"ר קל
אין ווארשע ,אין
א .מיטוס  ----מנדלי משורר הטבע ,מ ,.ריבּלוב--
:מנדלי משורר הרבים,

ו-ן,
ר-
חקי
אריצ
היסט
 ,1בּ

ראָוונע ,זיך גע=

.

ש ,י ,סטניסלאװסקי  --ש .י .אַבּרמוביץ ותּקופֿת

כאַפּט צו מסחר,
קעסט
געגעסן
בּיים שווער ,אָבּער
סוף=כּל:סוף גע=
מוזט בּלייבּן בי

ההשכלה ,פ .שיפמאן  --מנדלי בּתור טפוס וסמל,
ה.

ד"ר
מנדלי,

שאַפּיראָ  --טפוסי

ה-נום
גיי--
הטא
א ,לי

ד"ר

הנשים בספורי

מ ,ז ,לזבניק = --לצירה מתוך געגועים,

שבה נידון מנדלי

בּחי,

* קלױזגר  --שיחת חולין של ר' מנדלי

(אחוץ די אַרטיקלען,

װאָס זײגען ארײן אין

|

7טן בּ ,פון ,כֹּל כּתבי"); בּרפיוחאי/ ,
דעם
רשפים" כ"ח--כ"ט; /ר ,--:השלח" ט"זן ,העולם"

לחג יובלו,

 --מוקדש

לעווינסקי, ,העומר",
התּקיפה"

 ,0191בומ.
7091

ד.

051

אי

א .פרידמאן,

 11און ,( 111מנדלי ומיגואל סרװונטס");

,אוצר ישראל",{ ,
אין רוסיש; ל .בּינשטאָק ,אין 8204008
( 142! 4881א קיצור דערמין איבּערגעזעצט אין

,הויזפ-יינד" |) ,מ .מרגליות ,אין .אסטאק .תסה.
 ,481נ 34 ,.און אין ת08008
48
1/ ,1/ ,| 9881ן א .פלעקסער ,אין ?6140079
 !64---54 ,44881מענדל פּאַקנטרעגער ,
,4
|ין  ,44881 )800620 8011:ני  121ובּילילש
א
אַיטיקלען אין  )03000.גקמם  11 4881אוף
אין  0082.מס 62162421 4881 7611 082יי

קאצענעלסאָן ,

;61424802 0191 8011. 4008.

7ינבערג ,אין  }321קורצע אױטיקלען אין די
צ
ענציקלאָפּעדיעס פון  }612611880001און -גק'ז

.ע,211
אין אַנדערע

|
שפראכן -אין די װערק

:איבּער דער יידישער ליטעראַטור ,װי ,למשל ,אין
די ליטעראטור"ײגעשיכטעס פון לעאָ װינער און ד"ר
פּינעס ,אין  ,{20אין די אַנטאָלאָגיעס פון דער
יידישער

ליטעראַטור א .אַז .װ.

אנוז אהרן-דוד (י"ב אב -- 5681
 )-געבּ .אין קאַרטוזיבּע=רעזע ,גראָדנער גוֹבּ .בּיזו  11יאָר אין
חדר ,דאַן אין דער תּלמוד.תּורה פון
פּרוזשאַן ,אין רוסיש װי אויך יידיש
און העבּרעיש אַװטאָדידאַקט ,צו 31
יאָר אַנטלאָפן קיין סלאָנים אין דער
אָבּער ניט קריגנדיקק קײן
ישיבת,

-

מלמדות.

6981

אױיסגעװאַנדערט
|
קיין אַמעריקע ,וואו געפּעדלט מיט קליי=
ניקייטן אין זומער:פּלעצער ניט ווייט פון
ניואָרק ,אַרומגעגאַנגען מיט אַ קעסטל.
גאלאַָזר,ײנשטעלנדיק שױבּן ,דאַן געאַר=
בּעט אין אַ שנײידערפאַבּריק  6יאָר צייט,

1

אָנגעהויבּן זיין ליטעראַרישע קאַ:

ריערע

מיט הומאָריסטישע

דערצײלונף

גען אין ?טעגליכען העראָלדײ ,לכתּחילה
אָן האָנאָראַר .אויפגעמונטערט צום שרייבּן
דורך דעם רעדאַקטאָר פון װהעראָלר"
בּוקאַנסקי ,אַלץ מער זיך אָפּגעגעבּן דערי.
צו ,אין  2091אַריין אַלס שטענדיקערף

מיטאַרבּעטער אין א,ידישען

העראָלױ",

אונטער דער רעדאַקציע פון ד .הער-
מאַלין ,און דאַן איך דער ,װאַרהײט".
פון ל .מילער ,װאָס האָט פאַרבּיטן דעם
חהעראָלד" .אין איַאָר אַרום אָנגעקומען
אַלס מיטאַרבּעטער אין קמאָרגען זשור.
נאַלײ ,וואו פאַרבּליבּן עד?היום .האָט
פּאַרעפנטלעכט גאַנצע סעריעס דערציי.
לונגען ,פּעליעטאָנען אוּן הומאָרעסקעס- ,
װאָס האָבּן שטאַרק אויסגענומען בּיי די
בּרייטע יידישע לעזעריקרייזן מיט זייעף.
פאָלקסטימלעכן הומאָר ,אָפּשפּיגלענדיק.
דאָס יידישע לעבּן פון דער אַלטער היים

און אַמעריקאַנער געטאָ .,פון די דאָזיקע
| סעריעס

זיינען אין בּוכפאָרט

ערשינען:

ױ-סקי
גודו -
ַיד
ארן
| == אָגו אה

הי

93

שמואל (סעם) 

.

|

ר

04

היּחְנה פּעסיל'ס מענה לשן" (פאַרלאַג .ער אַרבּײיטער שטימע" ,פאַר װעלכער

אַגב איבּערגעזעצט פון ענגליש אַ בּוך

ח-היבּרו פּאַבּלישינג קאָ ,גיײאָרק ,זי
= 7טוביה חייקעל שלים-:מזל" (דערש  .איבּער דער געפורט:קאַנטראָלע.

5191

ז ,)472 .עעונג יום=

צוזאַמען פיט קראַסנאַשטשאָקאָװן (שפּע*

טוב" --חיום:טוב מעשה'לאַך ,הומאָרעס?
קען ,פעליעטאָנען ,דברי הלצה און הו"

טער פּרעזידענט פון דער /רעפּובּליק

זעלבּער פאַרלאַג,

מאַריסטישע

און

סאַטירישע

מסכתּות

פון ווייטן מזרח") געגרינדעט דעם (אַר.

בּעטער=אינסטיטוט" אין טשיקאַגאָ .מאַל
פאַרלאָזט אַמעריקע מיט דער
7

און הגדות פאַר אַלע יום:טובים פון
יאָר און פאַר אַלע קלאַסען מענטשען" צווייטער גרופע פּאָליטישע עמיגראַנטן
(אייגענער פאַרלאַג ,ניוײאָרק ,1291 ,ז -פון רוסלאַנד ,דורך יאַפּאָניע און סיבּיר'
אָנגעקומען קיין פּעטערבּורג ,בּאַטײליקט
פון די נאָך ניט אין בּוכפאָרם
2
אַרוױסגעגעבּענע סעריעס איז צו דער |אין :דער אָרגאַניזאַציע פון די יידישע
קאָמיסאַריאַטן  אין דער פּראָװינץ ,סוף-
מאָנען :זאין אװַעלט פון אונשטערבּליב.
קייט" (אַ פאַנטאַסטישע ערציילונג פון  8קאָמיסאַר פאַר יידישע ענינים אי=
דער שטאָט לוז ,וואו דער מלאך.המוות .בּער װיטעבּסקער גובּ ,,רעדאַקטאָר פון
איז לויטן תּלמוד ניט שולט); ,דאָס פּױ{ .פרייען אַרבּעטער" אין װייטעבּסק ,אַלס.-
לישע אינגעל"  --אַנאָכמאַכונג פון ' .צײטװײליקער פאַרטרעטער פון יידישן
לינעצקיס בּאַרימטן װערק .איבּערזעצנף קאָמיסאַר ש .דימענטשטיין אין מאָסקװע.

דיק פון ענגליש אין יידיש ,אַרױסגע:

געבּן אין בּוכפאָרם זשול ווערנס 000,02,

 --אַרױסגעגעבּן דעם דעקרעט װעגךפאַרמאַכן די יידישע קהילות ,געגרינדעט

ליעג אונטערין ים" און עדער געהיימ ..חדי קאָמוניסטישע וועלט" ,בּאַגלײט דעם.

פּרעזידענט פון ראַטנרוסלאַנד קאַלינין
ניספּאָלער אינזעל" .האָט אויך געשריבּן
פאַרן חמאָרגען זשורנאַל? .א ראָמאַן חדי  /אויף זיין פּראָפּאַגאַנדע-רײזע איבּערן"
יידישן תּחום ,אַרוֹיסטרעטנדיק צװאַמען.
 =פריידענקער".אַנורסקי
4

שמואל

(סעם) 6151
) געבּ .אין גראָד=

--

=נע אין דער פאַמיליע פון אַן אַרבּעטער
פון שערעשעווסקיס טאַבּאַק-פאַבּריק .בּיז

 3יאָר אין תּלמוד-תּורה ,דאַן שװאַרצער
אַרבּעטער,

|

שניידער.

מיט אים אויף יידישע פאַרזאַמלונגען/ .

אַװגוסט  9191דורך דעם פּױילישן פראָנט
דערשלאָגן

זיך אַלס קעסלהייצער

אויףי.

אַן ענגלישער פראַכט:שיף קיין אַמעריקע.,
וואו פּאַרעפנטלעכט אַרטיקלען װעגן.

אַרײנגעצויגן אין

ראַטנרוסלאַנד .אין דער יידישער סאָציאַ..

אַרבּייטער

די פּסעװדאַנימען בּן-חיים ,שמואל סיי=

דער בּונדישער בּאַוװועגונג ,געמוזט אַנט | .ליסטישער פּרעסע ,צוריקגעקומען קיין"
לויפן  5091קיין ענגלאַנד ,קאָרעספּאָני מאָסקװע .,אַװעק אויף אפַישער-שיפל
פון מורמאַנסק קיין נאָרװעגיע און פון
דירט פון לידס אין אַנאַרכיסטישן ,אַר.
בּייטער .פריינד" 6091 ,אַװעק קײן דאָרט װידער קיין אַמעריקע ,זיך אָבּער /
בּאַלד אומגעקערט קיין רוסלאַנד ,אַחוץ
אַמעריקע ,וואו נפאאָךַרשײידענע אַרומ.
וואַנדערונגען זיך בּאַזעצט אין האַמאַהאַ זשורנאַליסטישע אַרטיקלען אין דער
אַלס שניידער ,זייט  3191פאַרזיכערונגס ..יידישער קאָמוניסטישער פּרעסע פון
רוסלאַנד אונטערן אייגענעם נאָמען און
אַגענט אין טשיקאַגאָ ,מיטאַרבּעטנדיק
אין דער אָרטיקער קאידישער

וועלט" און אין דער ניװײיאָרקער ,פריי.

ניער ,שמואל אלף ,אָנגעשריבּן אַ בּיאָײ 

4

אנורסקי שמואל

יַ)ג-נ
אעם
(ס

יעקב

אַדלער יעקב (װו8ן . --

(

גראַפיש-קריטישע הקדמה צו אַ זאַמלונג
בּאַָװשאָװערס לידער.

געב .אין דינאָװו ,גאַליציע ,אין דער

פּסעװדאָנים פון אהרן גאָר דאָן .געבּ.

פאַמיליע פון אַן אָרעמען שניידער ,בֹּאַי
קומען די טראַדיציאָנעלע דערציונג כון

אַגנ א( .און  ---9581או)6191 12/

8י

אא-ַ,ד-לער

42

א!ין שדה-לבן ,קיעװוער גובּ ,.אַלס זון פון
מרדכי גאָראָדיסקי ,װאָס האָט געבּיטן
זיין פאַמיליעננאָמען ,קומענדיק קיין אַמע=

אחַסידיש יינגל
א אויך בּאַזוכט

א

בִּין  51יאָר אַ

ריקע .בּין  31יאָר---חדר ,דאַן געלערנט

שול ,ואו געַ= 
לערנט פּוליש און .

יתּלמוד מיט זיין זיידן,
טערן ,געװאַנדערט פון שטאָט צו שטאָט

אַ בּיסל

אַלס לערער ,צוֹגעשטאַנען צוֹם בּ,ונדיי,

גלייכצייטיק

שפּעטער עקס? 

דערנאָך צוֹ ס .ס .געקומען

דייטש,
גצ= 

ווען משורר בי

צו די על

טערן קיין בּאָסטאָן שוין אהאַַלבּקראַנ.:

זיין פאָטער ,דעם

קר פון טױבּערקולאָז אין רעװלטאַט
פון די הונגער-יאָרן אין רוסלאַנד ,זיך
זאוַמגעטראָגן מיטן געדאַנק פון זעלבּסט,

שטעטלשן בּעל-תּפליה 4981 .אַװעק קיין

אַמעריקע ,וואו אלַאַנגע צייט געאַרבּעט
אין די שנײדער:שעפּער פון נװ=אָרק,

מ וֶרד און אייניקע מאָל עס געפּרוּװט אויס*

צוויי סאָציאַלל

ירפן .פון בּאָסטאָן אַװעק קיין אַטלאַנטיק.

7

דעבּיוטירט

מיט

סטישע לידער אין ?פאָרװערטס" אונטערן -

אין

!פּסעװודאָנים נשר ,און נאָך אַג;יעריקער
הפסקה ,וען זײן פּען האָט אינגאַנצן

דאַן אַרומגעװאַנדערט איבּער אַמעריקע,

אָנגעהױיבּן שרייבּן אין גאָרינס

סיטי,

דעם

גרעסטן

יםיקוראָרט

אַמעריקע ,געענדיקט דאָרט גימנאַױע,

געשטאָרבּן אין עוורעט,

| אין אשַפּיטאָל

בּיי בּאָסטאָן,

חטעאַטער זשורנאַל" ,אין אַלעקסאַנדראָװס

פאַר טובּערקולאָוע.=- .

אין

/אָנגעהױבּן שרייבּן צו  91יאָר ,זײט 1191

געדרוקט װינציקע לידער אין  פרייער

אַרבּעטער שטימע" ,ד
/אָס נייע לעבּען,
נאָכן טויט---אין צוקונפט" ,איבּערגע:
לאָזט לידער,

אַ דערצי
ילונג און אַנאָטיץ*

9

ערשינען זיינס אבַּיכעלץ.

ביכל.
,ליעדער" (אַרױסגעגעבּן פון זיין בּרוי
דער וו .גאָרדאָן ,ניװײאָרק ,ז )14 .מיט

זיין בּילד און חאַ פּאָר ווערטער" ,אַלס

בּיאָגראַפיש-קריטישער אַרײנפיר ,,פון
ה .לייוויק .אין די דאָזיקע האַלבּ:לידער
האַלבּ-נאָטיצן ,מייסטנטיילס יינגלש גע.

זיך

װואַרשע.

צייטונג",

חפריינד" ,חיודישער װעלט"),

זייט  6091אינגאַנצן איבּערגייענדיק צו
ליטעראַרישער טעטיקײט ,רעדאַקטירט

די בּראָנזװילער װעכנטלעכע צייטונג.
װפּראָגרעס" און די זמ"בּ חטרוימען און
ווירקליכקייט" אוֹן װדאָס פרייע פעלך",

7

אַרױסגעגעבּן אַ קליינע זאַמלונג.

און רע.

פוֹן משה

דורכגעדרונגען מיט שטילער אומעטיקער

און אַלע

ליגיעון

ליקער צייטשריפטן פון אַמעריקע ,קאַ.
נאַדע ,לאָנדאָן און רוסלאַנד (װראָמאַנ.

דורכגעלעבּטע.

שייבּענע,

שטאַרק

פון דאַן אָן זיך בּאַטײליקט אין צענד* .

(פאַרלאַג זמאָדערנע ליטעראַטור" ,בּאָ:
סטאָן ,מיט אפַאָררעדע פון דוד פּינסקי),

אָבּער

טיף

זפרייער שטונדע"

און דערהויפּט

פֿינסקיס װאַרבײַטער"( ,וואו ער פלעגט
כּמעט וועכנטלעך דרוקן זיינע שירים),

פון זייגע שירים אונטערן טיטל ז,כרונות"*

מאָל מיט טױט

געפיל

 -גערוט,

אָנגעהויכטע,

די השפּעה

|

פילט

בּענקשאַפט און האַרציקער ליבּשאַפט

יי

34

ל-ער
ד-
אקב
אדלער יע

-

צו די קינדער:יאָרן און דעם אידילישן
לעבּן פון דעם ידישן קליינשטעטל,
האָנן די דאָזיקע לידער געצויגן אויף
| אַ .די אויפמערקזאַמקײט פון דער
יידישער קריטיק אין אַמעריקע און איי.
ראָפּע .מיס

שער

דעם אויפבלי

הומאָריסטישער

פון דער ידי

פּרעסע

אין נין=

ישראף

,9

-

/

! ז 0051

5

עראָמאַניצײיטונג"
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.70914

*; ענטין ,אין זמ"בּ גיוגענד" || ז"ז ;23--12
דוד גאָלדבּלאַט ,אַלג ,עאנילצ,יקלאָפּעדיע { ז,495 .

אַדלער ישראל

ןכו | -- 8981

() געבּ .אין לאָדו אין :
אַ מיוחסדיקער פאַמיליע (פון פאָטערס
צד משפּחה

מיט ד"ר

אַדלעריכּחן,

רב

| /יאָרק (,דער גרויסער קיבּעצער" ,אדער
קונדס" ,חדער אידישער גזלן" אונטער
דער רעד .פון אַ .און יצחק רייז) אַלץ מער
אַ:ריבּער צו דעם הומאָריסטישן זשאַנד,
זינט  1191שטענדיקער פעליעטאָניסט פון

הכּולל פון לאָנדאָן ,דײַ מוטער  --אַ איי=
ניקל פון דעם גרויסן אינדוסטריעלעף.
ק .פּאָוגאַנסקי) .דערציונג בִּין בּר=
מצווה בי הויז-מלמרים ,דאַן אין.

חפאָרװערטס" ,וואו פאַרעפנטלעכט גאַנ=

גימנאַזיע ,וואו געווען אונטער דער
השפּעה פון דעם העבּרעישן דיכטעף.

בּרוידעס

העבּרעיסטיש.פּאָלאָניסטישער

צע סעריעס הומאָריסטישע טיפּן ,װי
גענטע טעלעבּענדע" (אין משך פון אי.

יעקב כֹּהן ,נאָכן ענדיקן שטודירט אויף

בּער  01יאָר ,אין בּוכפאָרם  ,3191זי

דעם פֿילאָסאָפישן פאַקולטעט פון קראָ=
קער אוניװוערסיטעט .אונטער דער וולף=

זמשה קאַפּויר" (אין בּוכפאָרם
6
קונג פון זיין קוזין ,דעם מאָלער יעקב אַד=
 ,9פּיישע דער פאַרמער און צאַל.
טשיק אַטערײסע" א .אַנד ,.װאָס זיינען .לער ,און פון משה בּראָדערזאָן צוגעשטאַ-
נען צוֹ דער גרופּע פון װיונגלודיש",
זייער פּאָנּולער בּיי די בּרייטע לעוער.
.
ן
קרייזן פון דער יידישער אַמעריקע .פו
ווא דעבּוטירט מיט אַ ליד אונטערן
פּסעװדאַנים י .שטורם .,אונטער דעם
זיינע הומאָריסטישע פּעליעטאָנען זיינען
אין בּוכפאָרם אַרױס  2בּענד װפרעהליכע  -דאָזיקן .פּסעװדאָנים ,װי אויך אונטער.
 ,5אַקװילאַ ,י .נשר זיך בּאַטײליקט מיט
מינוטען"  ,9191נאָך ניט פאַרעפנטלעכט
אין בּוכטאָרם זיינען  5בּענד הומאָרלײ  -לידער ,סקיצן און אַרטיקלען אין דער
לאָדזער יידישער פּרעסע און אין דעם
סטישע שריפטן 3 ,בּענד ערנסטע דער.
צײילונגען און  3בּענד לידער .האָט
פּוױליש:ײידישן *"אוװת{ 6/201שסאו,
אָנגעשריבּן  5טעאַטער-פּיעסן ,פון וועל - אין קראָקע 1291 .אַרױסגעגעבן שנאָכן

כע

דער פאַרס װיענטע טעלעבּענדע"

און חקלמן זלמן דער אלמן" זיינען געי

שפּילט געװאָרן מיט

גרויס ערפאָלג,

זיינע פּסעװדאָנימען :בּ .קאָװנער ,חוזק'ס

| -איניקל ,חוזק אַלֵיין ,דוד'ל האַרפע,
ש .לאפּאַצאַן ,נישט איך ,נישט קײן
גרינער ,אויך אַ מחותּן ,אַן אָפן אױג,

+

שניט?  ---װאַ צייט:דראַמע אין דריי
אַקטן" (װואָלף=פאַרלאַג" ,לאָדז ,ז,)46 .
וואו עס װוערן אין אַ סימבּאָלישער פאָרם'
געװעבּט מאָטיין פון דער כאַאָטישער
נאָך=מלחמה:צייט .דדיראַמע האָט גע=
קבּלתפּנים אין
האַט אַ װאַרעמען

דער ײדישער פּרעסע פון פּױלן מיט.
אַ גאַליציאַנער ,אהַינטשלעגער ,אַ שטלײ  .הלל צייטלין בּראש (,די יונגסטע משיח=:

ניט
זוכעריי"+ ,מאַמענט" 1זא/פ 1
פער ,פישל דוד'ס .לאַנדסמאַן ,אַ גרינער
דיכטער ,ס .נילוס ,קהלת ,דער לץ ,פאַרעפנטלעכט איז נאָך זיין דריי=אַקטיקע"
קאָמעדיע +דאָס אומגליק מִיט דער"
מאַנכע פון זינע זאַכן זיינען איבּער.
| יידישער נאָז" און אבַּאַנד נאָװעל . /
געזעצט .אין ענגליש און דייטש.

/

ה

אַדלער שמואל  --אַדערשלעגער משהייעקב  --אוגער ישעיה
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און גלייכצייטיק אין דער אָרטיקער
אַדלער שמואל (װא-- 8781 2/
) געבּ .אין קעשעניעוו ,בּעי  /פאָלקסשול אַלס דער אײנציקער ידי
סאַראַבּיע ,אין אאַָןרעמער פאַמיליע .גע .שער שילער ,נאָך בּר-מצווה--לערניינגל
לערנט אין חדר ,פאָלקטשול ,האַנטװער= בּיי אראַַזירער אין בּראָ אין דער
פרייער צייט שלינגענדיק שמרס ראָמאַ:
קער=שול ,אַלס זעלנער פון דער רוסישער
נען און דייטשע בּיכלעך .נאָכן פּאָטערס
אַרמײ פאַרעפנטלעכט זינט  0091דערציילוג.
טוט אוסגעװאַנדערט  9981קיין אַמעַ
גען אין די זשורנאַלן  3811און 2ועהסק,
אונטערן פּסעװדאָנים נשר קאָרעספּאָנ | 5ריקע אַלס איינציקער שפּײזער פון דער
דירט אין חדעם טאָג" ,פּט"בּ 4091 .עלנט געבּליבּענער פאַמיליע .דורך אַ
בּריוו אין װפאַרװערטס" װעגן דעם
אַרױסגעגעבּן אזאַַמלונג יידישע לידער
(פאַרלאַג אליטעראַטור און לעבּען" פון שווערן לעבּן פון יידישע צבּאַרבּערס"
(פּאַריקמאַכערס) געצויגן די אויפמערק:
ליבעסקינד ,פּעטריקאָוו) 5091 .אויסגע=
װאַנדערט פון רוסלאַנד,

פּאַרהאַלטנדיק

זיך אויפן עג אין מינכען ,פון װאַנען
געשריבּן רייזע:איינדרוקן אין טשערנאַ:

וויצער ,װאָכענבּלאַט" פון לײיבּל טױיבּיש,
און אין לאָנדאָן ,וואו מיטגעאַרבּעט אין

איבּערגעזעצט
?אידישען זשורנאַל,/
יטשעכאָװס קמיין לעבן" ,בּיאַליקס חמשא
נימירוב" א .אַנד .,זײט  6091אין ניו'
יאָרק ,צוערשט געאַרבּעט בּיי זיין פאַך
אַלס סטאָליער.

פאַרעפנטלעכט בּיז 002

אומבּאַדײטגדע סקיצן אין

קינסטלעריש
שצוקונפט",
מע" װאַרשעװער אראָמאַנ:צייטונג" און.
,פרייער

אַרבּייטער

שטט.

אַנד ,מיטגעאַרבּעט אין ניו=אָרקער ציי.
טונגען ,אויך אונטער די פּסעװדאָנימען

דער אַשמדאי ,יחזקאל באַראָן ,זייט 2191
מעבּלהענדלער ,פאַרלאָזט די ליטעראַרי

שע טעטיקייט ,ניט רעכענענדיק אעַנגי
| לישע מעלאָדראַמע ,אויפגעפירט 8191
פון דער אַמעריקאַנער קינאָ:קאָ .חװיטאָ:
גראָף",

אַדערשלעגער משה:יעקב (א11/

| -- 1881

) געבּ .אין אַלעסק,

מזרח:גאַללציע .,אין דער פאַמיליע פון
אַן אָרעמען רופא ,װועמעס פאָטער אַלס
אַנטלאָפּענער פון רוסלאַגד האָט גע

זאַמקײט פון אַבּ .קאַהאַן און זינט 5091
פאַרעפנטלעכט אין קפאָרװוערטס* סקיצן
אויס דעם יידישן

לעבּן אין אַמעריקע.

מאנכע דעדציילונגען זיינע זיינען אויך
ערשינען אין זצייט-גייסט" ,חצוקונפט",
|פרייע אַרבּײטער שטימע? ,גאידישער
ק
קעמפער" און אין דער װאַרשעװער

אראָמאַנ-צײטונג" ,פון זיינע דערציילונ?
גען און בּילדער ,װאָס שילדערן דאָס
לעבּן פון די אָרעמע

מענטשן פון נלן=

יאָרקער געטאָ און אויך פון דער אֵל=
טער גאַליצישער הײם ,איז ערשינען.
אַזאַמלונג אונטערן טיטל חוועלטעליך".
(אַרױסגעגעבּן פון ל ,זינגער ,ניװײאָרק,
 ,0ז"ן  ,051מיט אַפאָרװאָרט פון
מאָריס ראָזעגפעלד) ,װאָס איז גאַנץ
װאַרעם אויפגענומען געװאָרן פון דער

יידישער פּרעסע אין אַמעריקע .די לעצ:

| טע יאָרן געלאָזט זיין פּאַריקמאַכער=פאַך

און ציט חיונה פון אזוַמער-פּאַנסיאָן אין -

די קעטסקילבּערג ,דרוקנדיק פון צײט

צו צייט דערציילונגען אין ,פאַרװערטס".
האָט אויך אָנגעשריבּן אטַעאַטערשטיק
אױיסגעגעבּען קינדער" ,דראַמאַטיזירט.
פון זיין נאָװעלע אאַן אומגליק",
אונער

ישעיה

(-- 3781

אע

געבּ .אין האָראָשקי ,װאָלין ,אין אַ פאַ:
ענדערט דעם פאַמיליעננאָמען ראַװיטש
אויף אַדעדשלעגער .געלערנט אין חדה | מיליע ,װאָס אין זיך מתיחס מיט ר'

יו
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אוגער ישעיה  --אַװעילאַלעמאַן

עקיבא אייגער .דערצויגן אין זשיטאָ| .פון דעם צענטראַלן אָרגאַן װדער וד

מיר ,ואו
בּיי זיינע עלטערן אין הז שער טורנער" 9191--6 ,מיטגליף" /
האָבּן פא
ַרקערט אַזױנע פּערזענלעכ . פון לאָדזער שטאָטראָט 81 -- 7191 .רע.
קייטן ,ו
י
מ
ע
נ
ד
ע
ל
ע
מ
ו
כ
ר
:
ס
פ
ר
י
ם
,
ב
ּ
י
נ
?
ן
ו
פ
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ט
ק
ַ
א
ד
די ציוניסטישע זמ"ב

שטאָק ,צווייפעל ,קולישער א .אַנד,
/אַלגעמײנע .גילרונג  --אין אַ מאָסקװער
גימנאַזיע און די הויכשולן פון קעניגס-
בּערג

(פילאָלאָגיע) אשואןַ.רלאַטנבּורג

(טעכנאָלאָגיע) ,זיך בּאַטײליקט אין
פאַרשיידענע העבּרעישע און דייטשע

צייטשריפטן ,האָט ער זין זשורנאַל="
סטישע טעטיקייט אין יידיש אָנגעהויבּן
| אין ;פריינד?  ;3091שפּעטער מיטגע=
אַרבּעט אין חדעם טאָגי ,פּט"ב ,סאָקאָ=

אדער

לאָװס =טעלעגראַף',
וועלט? א .אַנד,
טעגלעכע צייטונג װלאָדזער נאַכריכטען",
גאָך איר אונטערגאַנג רעדאַקטאָר פון
װלאָדזער טאַגעבּלאַט" ,װאו געשריבן
זשורנאַליסטישע אַרטיקלען ,אַ
ר ציי.
טונגס:ראָמאַנען ,היסטאָרישע דערצי-
לונגען ,הומאָרעסקעס .אין דער צײט
7091

טעאַטעף:

געגרינדעט

די.

כּ,לוװײיס? 0291 ,בּאַזוכט אַמעריקע,
אַרױסגעגעבּן אַ קורצע צייט .אין טשי.

קאגאָ אַ אילוסטרירטן זשורנאַל װדי"
אידישע בּיזנעס-וועלט" ,דאַן מיטאַרבּע:

יטער

פון ,מאָרגן:זשורנאַל"

ריקאַנער",
אײראָפּע

2291

און זאַמע:

צוריקגעקומען

קיין /

אַלס מורח:אײראָפּעישער קאָט.

רעספּאַנדענט פון

װמאָרגען:זשורנאַלי

| סעפאראַט פאַרעפנטלעכט

צוויי נומערן

פון אַ זפאָלקס-ביבּליאָטעק"  ,9091הומאָ- :

ריסטישע סקיצן אמגלת דאַטשע" ,4191
אַ ביאָגראַפישע שטודיע זיחיאל טשלע.:

נאָװ" 8191

פון זיינע .אַרטיקלען

צו

פאַרצייכענען חגעבּיך ,יודיש!" (חדער
פריינד",
יבּילעאום:בּײלאַגץ
,2191
נ .)71 .נאָך ניט פּאַרעפנטלעכט אאַַ שטױ
דיע איבּער
רעמבּראַנדט און אַן אַרבּעט

-

איבּער דעם מאָדערנעם טעאַטער.
פון דער װעלט-מלחמה פאַר געגאַטיװער .
אװע-לאַלעמאן (1ח21חס) 8:1-64//
שטעלונג צו דער דײײטשער פּאָליטיק
פרידריך קריסטיאַן בּענעדיקט (32|/
אױסגעשטאַנען

רדיפות

פון די דייטשע.

9
וַ-
ץ02/-

)2981

געבּ .אין ליבּעק,

אָקופּאַנטן ,װעלכע האָבּן אָפּגעשטעלט
דייטשער שריפטשטעלער ,פּראָפּעסאַר
פ
ו
ן
ן
די צייטונג אױף אלַאָר צײט ,װעג
פ
ּ
א
ָ
ל
י
צ
ײ
ר
ע
כ
ט
,
.
א
ַ
ק
ר
י
ס
ט .אַלס
זי -
װאָס די סאָציאַלדעמאַקראַטן האָבּן .פּאָליצײ-בּאַאַמטער אִין ליבּעק,
בּשעתּו .אַרײנגעטראָגן אַ אינטערפּעלאַ:
גענומען אױספאָרשן דאָס לעבּן פון די
ציע אין דייטשן רײיכסטאַג7191--5191 .
ד
י
י
ט
ש
ע גנבים און זייער שפּראך ,און
ה
י
ו
ת
ד
י
י
י
ד
י
ש
ע
ן
ו
לעקטאָר איבּער יידישע ליטעראַטור א
גנבים האָבּן אַרײנגע. :
שפּראַך און ידיש:נאַציאָנאַלע פראָגן בּראַכט אַ סך עלעַמענטן אין דעם לשן. .
אין לאָדזער ציוניסטישן זבּית-עם"
פון זײערע דײטשע חברים ,געקומען.
ר
און דער פּוילישער פּראָװינץ .איינע
א
ו
י
ך
צ
ו
ד
ע
ר
פ
א
ָ
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ש
ו
נ
ג
פ
ו
ן
י
י
ד
י
ש
,
ד
ער
ר
פון די אָרגאַניזאַטאָרן פון דער יידישע
ר
ע
ז
ו
ל
ט
א
ַ
ט
פ
ו
ן
ז
ײ
י
נע פאָרשונגען אין

טורן:בּאַװעגונג

דאָס גרויסע פירבּענדיקע װערק 3407

אין פּוילן ,פאָרזיצער.

פן דער ערשטער

ידישער טורןקאָני

פערענץ אין לאָדז  ,6191װיצעפּרען:

דענט פונם עפאַרבּאַנד פון די יידישע
טורנפאַראײינען אין פּולן ,ן רעדאַקטאָר.

לֹ

 6068תוֹ מזטמז6תט26

60091066

-װ- 21004/-606501102 104612113606
90105טגא 0ס51181טפַתוֹן סמט' 

(לײפּציג

,)268-1- 8581

פון װעלכן

94

אװעילאלעמאן  --אויזערקיס מרדכיימענדל

כּמעט דער גאַנצער דריטער בּאַנד און
אַ גרויסער טייל פונם פערטן גיט זיך

אָפּ מיט דער ידישער

שפּראַך ,בּאַ:

הרירנדיק די ויכטיקסטע פּראַגן פון דער

יידישער פילאָלאָגיע .אין || בּ .בּאַ.
האַנדלט ער

די בּאַדײטונג

פון װאָרט

,זעאַרגאָן" (ו  ,)84 ,54 ,02--82די

פאַרשיידענע נעמען

פון דער יידישער

שפּראַך ( - )45 --25דעם ווייטערן קיום
פון יידיש ( ,)86 --55די געשיכטע און
בּיבּליאָגראַפיע פון דער ידישיסטיק
( ,)552 --- 391די יידישע פאָנעטיק און

|

05

ניט מער װי אומבּאַגרינדעטע כברות
(למשל ,װעגן דער עלטער פון יידיש,
וועגן דער אָפּשטאַמונג פון יידישן קור:

סיוו אויס דעם סירישן אַלףבּית ,מאַנכע

בּאַמערקונגען

וועגן דער יידישער פאָ:

נעט
יק); זיין װערטערבּוך בּרענגט ווער?

טער ,װאָס װערן אין ײדיש גאָר גיט
געבּרויכט ,און פאַרקערט פעלן אַזױגע,

װאָס װערן יאָ געבּרויכט .װדאָך קענען
כיר ניט אָפּואָגן אין דאַנקבּאַרקײט דעם

מענטשן ,װעלכער האָט מיט אַ טיפער
ליבּע צום אמת

און מיט אזַעלטענער

אָרטאָגראַפ
יע ( ,)353--552די יידישע איבּערגעגעבּנקײט צו װיסנשאַפט דורכ.
עטימאָלאָג
י
ע
(
3
5
 ,)983 --6סינטאַקסיס ,געגריבּלט אין אַלערלײ ריכטונגען אַזאַ
װאַ

רטבּילדונג

און סטיל (;)724 --004

ווייסער בּרענגט ער אקַורצע ליטעראַ.
טור-געשיכטע און אַ כרעסטאָמאַטיע פון
אייניקע יי
דישע טעקסטן ,אַרױסגענומען 

פון עמפו עשה-בּוך" ,חספר מעשה ה */מעשה
ן רוקח פון ווירמיש' ,אבּראַנט שפּיגל",
שאיילן שפּיגל? ,חממירת יוסף", ,אין
נייא קלאָג ליד" ,פון דער יונה-איבּער.

אומבּאַאַרבּעטן

בּאָדן"

(סענעאן)

און

װאַװע:ל .בּלײבּט נאָך עד:היום דער

גרעסטער פּאָרשער אױפן געבּיט פון
דער

יידיש=טייטשער

פילאָלאָגיעױ

(.3

באָראָכאָו) .די ערנסטע און ערלעכטף 
באַציָונג פון אַװעיל .צו דער יידישער

שפּראַך ,צו װעלכער ער װײזט כּסדר

אַרױס

אַ גרויסע בּאַװאונדערונג - ,איז

זעצונג פון יואל בּרי יהודה לוי א .אַנד,

נאָך מערקווערדיקער דערמיט ,װאָס אין

רעישיאַראַמעיִשע װערטער און ראשי:
תּיבות ,װאָס וערן געבּרויכט אין יידיש--

שער גלײכבּאַרעכטיקונג און אויף זיינע
אַרטיקלען אין דעם זין אַפילו אַרױס.

אין שז בּי (ז-913 .
  )315קומט אַריין |זיין פּאָליטישער טעטיקײיט איז ער גע:א װערטערּבּוף פון אַ  0008 --0007העב.
ווען אַ שאַרפער קעגנער פון דער יידל.

רעערסטער פון אַלע ענלעכע לעק; |
גד
|
| סיקאָנען ,װאָס זיינען בּיו אַהער פאַר.
עפנטלעכט געװאָרן.
וערק קען בּאַטראַכט
הכּל פון דעם אַלעם,
געװאָרן איבּער יידיש

 --אַװע:לאַלעמאַנסװערן װי אַ סך,
װאָס איז געשריבן
בִּיז אים ,עס אין

אָבּער ניט פרײ פון זײַער װיכטיקע
פעלערן ,ערשטנס דערפאַר,

װאָס אַװע-

גערופן אַן ענלפער פון גבריאל ריסער,

לעבּנדיק אויף דער עלטער אין בּערלין,
האָט אַ..ל .אָנגעשריבּן אַ גאַנצע רײ
קרימינעלע ראָמאַנען.
בי
60091066 790:8

בֹּ .בּאָראָכְאָװ,

1611 2112.

,בּיבּליאָטײק",

4414 .

נ;701 --3201 .

סענעאן ,1238 ,ז= { 701--501 .ש ,גינטהער6171 ,

(ס0008109600ג6 )0װ,,09160

לייפציג

/ ,9191

ל .האָט ניס געהאַט קיין ערפאַרונג פון

פאָרװאַרט;
מ . װײנרײיך -- ,8610465 ,דער.
זעלבּער ,ש
,טאַפּלען" ,ז261, .
י

איו מער אויסן

 )3געב .אין פּאָוהײצע ,מזרח:גאַ:
ליציע .געווען אַן אַװטאָדיקאַט ,אין די

דער לעבּעדיקער יידישער שפּראַך גופא,

או
ון ד
ואַ
ין --
י-ל

ער

אויזערקים מרדכי-מענדל (--8481

געווען פּראַקטישע צילן װי װיסנשאַפּט.
לעכע .פילע פון זיינע מיינונגען זײנען | יוגגע יאָרן א בּרענער (גוראַלניק) , פיל

יי

15

נרעך
לע--
סדל
וייימענ
אדכ
אויזערקיס מר

25 -

נחום

גערייזט איבּער רוסלאַנד און רומעניע,

מאָסקװער װעמעס" אַ.נד,

געלעבּט אין אָדעס ,קאָנסטאַנטינאָפּאָל,

שירים זיינען אין בּאַזונדערע אױסגאַבּן

צוריקגעקומען אין זיין היים ,זיך בּאַײ.

פון זיינע

ערשינען  :אלידער" (אקיעווער פאַרלאַג?

שעפטיקט אַלס פּריװאַט-לערער ,בּשעתן ,7 .ז"ז  ,)84װהאַלבּער טאָג" (סמאָ+
קנעלן מיט די יינגלעך געשריבּן זיינע לענסק  ,1291ז"ז  ,)08עפראָנט" (בּיבּי -
ליאָטעק ײליריק" בּיי דער קיעװער
גרויסע שונד-ראָמאַנען ,פון וועלכע עס
חקולטור:ליגע"  ,2291ז"ז  ;)61פון
זיינען פאַרעפנטלעכט| :אדער הויזלעה=
רער"  4בּענד ,חדער נײער דור" זיינע קריטישע אַרבּעטן / --גרונד=
א .אַנד .האָט אויך געשריבּן נאָװעלף .שטריכן פון דעם ידישן רעאַליזם"
דראַמעס ,לידער מיט אייגענע מעלאָ (זקיעווער פאַרלאַג"  ,9191ז"ז ,)251
אַ גרינדלעך װערק ,װאָס האָט סיי מיט
דיעס. .
זיין קאַנסטרוקציע און סטיל ,סיי מיט
אויסלענדער נחום (--3951 1/31
) געבּ .אין שטעטל כאַ= זיין אַרט צוגאַנג צום אַנאַליז פון אוּג=.
זער ליטעראַטור און אירע בּאַדײטנױי
דאָרקאָו ,קיעװער גובּ ,אין דער פאַ:
סטע פאָרשטײער געגעבּן דעם ינגן
מיליע פון פאַרמעגלעכע װאַלדסוחרים.
שריפטשטעלער אַן אט אין אױבנאָן
איין יאָר בּאַזוכט
פון .דער יידישער קריטיק .אין דעם
דעם חדר ,פון 6
דאָזיקן װערק ,װאָס איז בּלױז דער
יאָר אָן אויפגן
יערשטער

צויגן דורך הויז.
לערער אין רוי
סיש,

זייט

בּעט ,װעלכע דאַרףליטעארַראוַמטנוערמ,ען גײדטי /
שאַפער פון אונזער

609ן

דער אַװטאָר אַרױס פון דער גרונד:

| אין אָדעסער גימ

נאַזיע ,שפּעטעף
אַריבּער אין קיע.
ווער ,וועלכע געענריקט  1ביז זומעף.
 4ששטודירט מעדיצין אין בּערלינער

אוניװערסיטעט,

טייל פון אַ גרעסערער אַר-

דאַן בּאַװכט

ארץ:

ישראֵל ,כּון װאַנען נאָכן אױיסבּראָך פון

דער וועלט:מלחמה צוריקגעקומען סוף
האַרבּסט  4191קײַן קיעו.
טער:דאָקטאָר מאָבּיליזירט  9191אין
דורכגעמאַכט .
דער רויטער אַרמײ0 ,
דעם מאַרש אוֹיף אַרכאַנגעלסק און
שפּעטער אוֹיף װאַרשע .דעבּיוטירט
מיט אשַיר אין דער אײנטאָגיקער
אױסגאַבּע ,דאָס פרייע װאָרט? ,קיעוו.
אַלס מלללף 

 .7פון דאַן אָן פּאַרעפנטלעכט שירים

און קריטישע אַרטיקלען

אין די קיע?

הנחה ,אַז חדי היסטאָרישע מיסיע פון 
דער יידישער ליטעראַטור איז :אויס-
הערן אפַאָלק,

מאָל פאַר
מען צום

װאָס איז צום ערשטן

דער גלות-געשיכטע געקו=
װאָרט?";

דעם בּאגריף רעא.י

ליזם נעמט א .אין זײער אַ בּרײטן.
זין .,פאַרשטײענדיק אונטער אים ניט

נאָר די ליטעראַרישע פאָרמען,

נאָר

חדעם נוסח פון דער יידישער ליטעראַ:
טור ,די קינסטלערישע און אידעאָלאָ=
גישע טראַדיציע ,װאָס לעבּט אין איר".

דזער נוסח פון רעאליזם---
אָננעמענדיק אַ
דאָס איז דער נוסח פון דעם פאָלק ,װאָס
האָט אין זיין חװילן

אויסגעהערט

צו.

וערן* די יידישע ליטעראַטור בּאַשאַפן",
הייבּט א .אָן זיין אַרבּעט מיט אַ אַנאַ=

ליז פון דער יידישער פאָלקסשאַפונג--.

אױסגאַבּן ,וי װחנײע צײט?
װער
אַלקסצײטונג" ,,אבּיכער.וועלט" ,אין | דעם שפּריכװאָרט און ד?ם פאָלקסליד---
;פּ

3

אווםי-ע-רבּאך
 = -אויסלענדער נח

.

אין װעלכער ער

רבּאך
יע--
וים
אאפר

זוכט דעם אורקװאָל

קאַמפּאַניע.

אַריבּערגײענדיק פ|רייט

פון יידישן רעאַליזם;

ד|אַן צו דער שריפטלעכער ליטעראַטור,
כּדי אויף אַואַ אופן צו ;פאַרענטפערן.
אויך די פראַגע װעגן דער קאָמפּעי
טענץ פון דער יידישער ליטעראַטור?,

פּרוווט א .געבּן אין זיין בּוך אַ פילג-

(דוב)
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כּעריש

צוליבּ .אַ קראַנקהייט

פון דינסט,

בּאַי

געקומען  5191קין

אַמעריקע .זיך בּאַטײליקט אין פּאַרשײ-
דענע ניולאָרקער אױסגאַבּן מיט שירים. ,

דערציילונגען אויס דעם לעבּן אין ארץ- .
ישראל אוֹן פּובּליציסטישע אַרטיקלעה
געווען אַ מיטאַרבּעטער פון דעם פּועלי:

סאָפיש-קינסטלערישן

אַנאַליז פון מענ:

ציוניסטישן טאָגבּלאַט חצייט" און שפּע=

דעלע מוכריספרים,

און

טער פון חמאָרגען זשורנאַל? .אין בּוכ?
פאָרם איז ערשינען זיין לידערזאַמלונג
חקאַראַװאַנען" װליטעראַרישער פאַר?
לאַג" ,ניװײאָרק  ,8191ז"ז  ,061אַבט=

* ,7 .פּרץ

שלום-עליכם ,װאָס איז זייער רייך אין
אינטערעסאַנטע געדאַנקען װעגן די
שאַפּונגען פון די דאָזיקע הױפּטזײלן
און הגם אָפט

פון אונזער ליטעראַטור.

זיינען א--.ס געדראַנגען ארַעזולטאַט

האַלט מאָטיוון אויס דעם לעבּן און
דער נאַטור פון ארץ:ישראל ,אַראַבּישע
זכרונות

מאָטיוון,

פון דעם דיכטערס

פון געװאָגטע דיאַלעקטישע קאָנסטרוק.
ציעס ,וװייזט ער אָבּער אין דער דאַ=
זיקער אַרבּעט זיינער אַרױס אאַײגנ?

יוגנט אין בּעסאַראַבּיע) ,װאָס איז װאַרעם

אויפגענומען געװאָרן פון דער יידישעף

אינדיװידואַ?

קריטיק אין אַמעריקע .א .האָט איבּערי

כאַראַקטערפולע

אַרטיקע

ליטעט ,זיינע לעצטע קריטישע אַרבּעטן

זיינען ערשינען אין די מאָסקװער זמ"בּ
װשטראָם"  ,32-- 2291פון װעלכע ער
איז איינער פון די רעדאַקטאָרן.
קיעה,
און לעבן',
שול
בּעל:מחשבות ,
ק .טעפּער ,גאונזער
ג!  ,9--8א 671--27
טאָג" װילנע ,678 .1 ,2291 ,איבּערגעדרוקט
2291, ,5-:4 .1
גיװײאָרקץ
אין ,נייאידיש",
;63-04
זומער

ש.

ניגער,

,3291

,דער

טאָג",

גיװײאָרק,

בי

אױערבּאַך אפרים (-- 2981 8/32

געזעצט די בּאַרימטע פּאָעמע פון אַלעל

בּלאָץ חצװעלף"

סאַנדער

(װצוקונפט"

 ,9ז ))725 ,און צוזאַמען מיט מֿאַנַי=
לײיבּ א .קופּרינס חשולמית".
דוד

גאָלדבּלאַט,

אלג- ,איל ,ענציקלאָטּעדיע

 5291 1מ ,באַסין ,אַגטאָלאָגיע 11 ,ז.113 .

אױערבּאַך (דוב) בּעריש (--8881
) געבּ .אין אַ קליין שטעטל,
|
פּלאָצקער גובּ .געלערנט אין דל פּול.
שע און ליטװישע ישיבות .שפּעטער

| ) געבּ ,אין בּעלצי ,בּעסאַ?
האָט דעבּיוטירט מיט אַ ליד

געװוען עקסטערן אין װאַרשע און אַ גע
וויסע צייט געלעבּט אין שװוייץ .זיך

א.ין זאַמלבּלאַט חזאַנגען" ,ווילנע ,9091
אונטערן נאָמען א .אַװערגּוך 3191 .אויס=

אָנגעהױיבּן צו דרוקן אין חהצפירה" און
זיך אויך בּאַטײליקט אין ,העברי" און
זהשלח" .וואוינענדיק אין װאַרשע ,מיט.+
געאַרבּעט אין פאַרשײידענע ידישע

ראַבּיע.

געװאַנדערט קיין ארץ-ישראל ,ואו זיך
פאַרנומען מיט ערדאַרבּעט .נאָכן אויס:
| בּראָך פון דער וועלט-מלחמה אַלס אויס.
לענדער געמװזט פאַרלאָון דאָס לאַנד

און אַװעק קיין אַלכּסנדריה של מצרים,
וואו אַרײן

אין דעם

אציוניסטישן לע=

גיאָן" פון דער ענגלישער אַרמײ און
זביּךאַטײליקט אִין דער דאַרדאַנעלן:

צייטונגען,

װי ,דער ועג",

שהינט".,

זאידישעס װאָכענבּלאַט" ,חדער שטראַהל"- ,
װאײיראָפּעאישע.

ליטעראַטור",

פריינד", - ,מאָמיענט? אאַ.נד,.

דער
ואו גע=

דרוקט דערציילונגען ,עסקיזן ,בּאַאַר- -
בּעטע יידישע לעגענדעס וכדומה .אי .
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|  0291א
|בּיכעלעךַ:רױסגעגעבּן אסעַריצ קינדער| .אייניקע מעשהלעך אין העבּרעיט ,אָרי.
װדאָס פערבּלאָנדזעטע
חוהילצץ  -גינעלע און איבּערזעצטע ,האָט זיך אויך
חמעשה'לעך
געשיכטע

בּיבּליאָטעק,

פון אַמאָל --די יודישע.

אין לעגענדען"

בּאַטײליקט אין דער |ענגליש-יידישער
פּרעסע און פאַרעפנטלעכט  5בּיכלעך אין

(פקינדער?

פאַרֹלאָג י .שימינאָװיטש,

ענגליש,

יעדעס

איבּער

אַן אַנדער

| =װאַרשע) ,װי אױיך אין העבּרעיֵש  | ---יידישן יוםיטוב/ .
|
החהדסים  --ספּורים ואגדות לילדים
|או|סישקין =מנחם-מענדל ווש/ג
ולבני
הנעורים"
(הוצאת חמצפּה"--- 3681 ,
) געבּ .אין דוב-
װאַר
ש
ע
)
.
| |ראָװנע ,9 -,געענדיקט מאָסקװער
אונטערמאן יצחק -- 9 51/ 0
טעכנישע שול אַלס אינזשעניער ,זינט
) געבּ .אין װאַרשע אין
אַ חסידישער פאָמיליע .בּיז  61יאָר גע :פון |.אירע אקטיווסטע טוער ,מיטאָר.
אין
לערגט
פ
אַרשײידענע ליטווישע | גאַניזירט די גרופּע .בּיל"ן ,געגרינדעט
:
ָ
א
װ
ע
ר
ר
ע
ד
ן
י
א
ן
ג
י
ױ
צ
ע
ג
נ
ײ
ר
ַ
א
|
,
ת
ישיבו
דעם סטודענטנקריין חבּני ציון?
לוציאָנערער בּאַװועגונג אַלס מיטגליך"
פון דער פּ .פּ .ס ,.זיך אָנגעהױבּן צו

דרוקן אין יאַצקאַנס.

הומאָריסטישן .

װאָכנבּלאַט עדי בּין" ,דאַן געאַרבּעט.
|אַלס רעפּאָרטער אין דער װאַרשעװער

אין
מאָסקװע,
מיטגליד פון .אַחדֹיהֶעָמס.
ּ
ליגע װב ני משה" ,נאָענטסטער מיט:

העלפער הערצלס בּיים צונויפ-ופן דעם

1טן קאָנגרעס אין בּאַזעל ,איינער פון /

די לידערס פון דער

ציוניסטישער בּאַ.

פּיעסע ,װאו אױך געדרוקט בּילדלעף
|און דערציילונגען 1191 ,אױסגעװאַנדערט  -ציאָנסקאָמיטעט און מורשה פון יעקאַ=
וועגונג אַלס מיטגליך

קיין אַמעריקע ,מיטגעאַרבּעט אין צינני.
סטישן זאידישן פאָלק" ,װאו אַגב געי

פון גרויסן אַק.

טערינאָסלאַװער ראַיאָן ,בּשעת אוגאַנדע--

פירער פון דער אָפּאָזיציע קעגן הערצ
דרוקט איבּערזעצונגען פון ח .נ ,בּיאַ.
לען ,איניציאַטאָר פון דער כאַרקאָװער
ליק 4191 -- 2191 ,אקיאןַנאַדע מיט;
בּאַראַטונג קעגן דעם טעריטאָריאַליזם 
אַרבּעטער פון ײקענעדער אָדלער" אוֹן  ( )3091און פון דעם צװאַמענפאָר
דעם טאָראָנטער פאידישען זשורגאַל" | ,זציוני-ציון" אין ווילנע ,נ|אָך דער אָקף
 4רעדאַקטאָר פון דער זטעגליכער
טאָבּער=רעװאָלוציע פֿאַרלאָזט רוסלאַנד.,
פּרעסע" אין טשיקאַגאָ .אַלס הױפּטפאַר
.
ד
י
ל
ג
ט
י
מ
פון די יידישע שׂלוםדעלע:
װאַלטער פון דער דאָרטיקער תּלמו
ד
.
.
ס
ע
י
צ
ַ
א
ג
בּשעת דער שלום:קאָנפערענץ
תּ-ורה פאַרעפנטלעכט אבַּוך קאידישע
אין װערסאַיל ,אַלס דירעקטאָר פון.
א|ון אַלגעמײנע ערציהונג" (ז"ז  ,511יידישן נאַציאָנאַל-פאָנד און מיטגליד
מיטן בּילד פון מחבּר) ,װאו ער טרעט
פון דער ציוניסטישער עקזעקוטיווע אין
(אַרױס פּאַר ארַעליגיעזער ויידישער ארץ:ישראל זיך בּאַזעצט אין ירושלים.--.
דערציונג 8191 .געענדיקט טשיקאַגער איינער פון די אַקטיװוסטע העבּרעלסטן .
אוניװערסיטעט

אַלס אַדװאָקאַט,

זט

-פון

דעם

אָדעסער

קריײז,

געפירט

 1רעדאַקטאָר פון װאָכנבּלאַט אנואַר:

אַ פאַרבּיסענעם

קער מאָרגענשטערן" אין ײדיש און ענג?

שיסטישער בּאַוועגונג ,אַװטאָר פון דעם

ליש 2291 ..אַרױסגעגעבּן

װער

פאַרלאַג

אין װאַרשע=

,ביבּליותקה

לילדים"

קאַמפּ

קעגן

דער ייךל= .8

פּאַרנאַנטן לאָזונג װעבּריתּ או רוסיתו;
| לס פאָרזיצער

פון

דער יידישער.נאַץ |

15

אוסישקין .מנחם.מענדל --אחד'העם

ציאָנאַלער פאַרזאַמלונג אין קיעוו,7191 ,

מיט זיין דעמיַנסטראַטיון
אַרױסגערופן שאַרפע פּראָטעסטן פון די
העבּרעיזם

יידישע דעמאָקראַטישע און סאַציאַלי:
אין זיין ציוניסטי.

סטישע פראַקציעס,

שער טעטיקײט זיך אָבּער אויך בּאַנוצט
מיט

ײדישער

דער

אי

שפּראַך

אַלס

.

/
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י

אויִך געגרינדעט די ליגע װבּני משה",
װאָס איר ציל איז געװען צוֹ דערװועקן
דאָס נאַציאָנאַלע געפיל אין פאָלק .האָט .

אייניקע מאָל בּאַזוכט ארץ=ישראל און
אי
-

זײַנע

ישראל"

אַרטיקלען

;אמת

א .אַנד .געגעבּן

מארץ

אַ דרײסטע

געגאַטיווע שילדערונג פון דער פּאַלע=

רעדנער (למשל ,בּשעת זיין בּאַזוך אין
אַמעריקע לטובת דעם חקרן היסוד")

סטיגישער  קאָלאַניזאַצין  ,אויפדעקנדיק

פון זײנע

קייט .שפּעטער (דערהויפּט אַלס רֹעדאַק.

גרעסטנטײלס

בּאַ=

אי 4לס שריפטשטעלער.
אַרטיקלען,

ציוניסטישע

איר סיסטעמלאָזיקײט

און בּאָדנלאָזי

טאָר פון זהשלת" )2091--6981

אין רוסיש און העבּרעיִש ,זײנען אײ=  קעמפּט הערצלס פּאָליטישן ציוניום ;
ניקע אויך ערשינען אין יידיש ,אין אים שטעלט ער אַנטקעגן דעם חנייסטיקן
ש"ע--ס ;יד פ"בּ"  ,11אין חיוד" ,2091

מא ,22 .אין חיוד .פּאָלק" ,8091 ,טַאן פ--
 ,01/אין זמ"בּ

ארץ=ישראל"

אױפגאַבּן אין

זאונזערע

א .אַנד ,בּאַזונדער זיינען

אַרױס :פאונזער

פּראָגראַם" (פאַרלאַג
קראָקע ,5091

אין ארץ.ישראל געשאַפן װערן אַ צענ-

אחד העם (1וזט) 1291 1/ =-6581 5/

פּסעװדאָנים פון אשר גינצבערב
גובּ,

קיעװוער

אי

|אַ פאַרמעגלעכער חסידישער פאַמיליע,
דערצויגן

אױף

און

תּלמוֹד

חקירה'

ספרים ,האָט ער נאָך דער חתונה ,צו
 7יאָר. ,זיך אָנגעהױיבּן אָפּצוגעבּן מיט
וועלטלעכע לימודים 4881 ---2881 ,גע.
הערט לעקציעס אין וין ,ברעסלע,
בּערלין,

דאַן זיך בּאַזעצט

אין אָדעס,

ואוו צוגעשטאַנען צו דל חובבייצון
זיין ליטעראַרישע טעטיקייט אָנגעהויבּן
מיט זיין בּאַרימטן אַרטיקל קלא זה
הדרך",

װאָס װעט אין זיין רוב מנין ורוב בּניך .
אַלעמאָל בּלײבּן אין די גלותילענדער,
נאָר דאָס יהדות ,פּאַר װעלכן עס דאַרף

די יידישע צוקונפט",
ז"ז  )92א .אַנד,

געבּ .אין סקוויר,

| ציוניזם" (זאחד+-העמיזם?) ,וועלכער וויל
פאַרזיכערן ניט דאָס ידישע פאָלק,

,המליץ" ,9881

ואו ער האָט

טער (,מרכּז רוחניי) ,װאָס װעט משפּיע.
זיין אויף די יידן פון אַלע לענדער8091 ,
זיך בּאַזעצט אין לאָנדאָן ,זיך זייט 2191

דערװײיטערט

פון ליטעראַרישער

טע=

טיקייט 2291 ,אַריבּערגעפאָרן קיין ארץ:

ישראל -- .דער בּאַדײטנדסטער העבּרעי-

שער פּובּליציסט=דענקער ,װאָס האָט ניט"
קיין גלייכן צו זיך סיי לויט זיין רײ=

כער ערודיציע,

סיי לױט דער שאַרפ=

קייט פון זיין פילאָסאָפישן אַנאַליז ,סיי
לוט זיין קלאַסיש:גלענצנדן סטיל ,האָט
אחד:העם

אָבּער אין

דער יידישער

דער

בּאַציונג צר

שפּראַך זיך ניט דער:

הױבּן איבּער דעם געװיינלעכן שאַבּי
לאָן פון דער װעברית-או-רוסית"-שיטה.
דער פּראַגע פון יידיש איז געװידמעט

שאַרף אָנגעגריפן די יסודות פון דעם
יידישער אַרטיקל חװאָס
זיין איינציקער
פּראַקטישן
חיבת:ציון , אַרױסרוקנדיץ
אַלס עיקר ניט די אופלעבונג פון  איז דער יוד" ,פאַרעפנטלעכט אַלס.
לאַנד ,נאָר די אויפלעבּונג פון די הער:
חבּריעף צום רעדאַקטאָר" ,אונטער דער
צער ,די גײסטיקע פאַרפולקומונג פון אונטערשריפט א--ד--ם אין פיוד".,
דער יידישער אומה .צו יענער צײט
 ,9נ 4 .אין דעם דאָזיקן אַרטיקל
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|

אחדיהעס 

|

ווייזט זיך שוין אַרױס די גאַנצע פאַר"
אַכטונג

זיינצ 

און אומפאַרשטענדעניש

/

00

הי

חיוד" פאַרענטפערט
יידיש

אויס

דעם

איר שטעלונג צו
שטאַנדפּונקט,

אַי

פאַר דער לעבּעדיקער יידישער שפּראַך| .ס'איז אויך אַ לשון ,װאָס איז ניט ער-
ריידנדיק ועגן דער בּאַדייטונג פון דער

גער פון

אַנדערע).

דערזעלבּער 

צו

שפּראַך פאַרן פאָלק ,זאָגט ער אַגב
װעגן ידיש :שנאָר מיר ,זשאַרגאָן?

פּראַנע האָט זיך אחד-העם אומגעקערט
אין דער צייט פון צעפלאַקערטן שפּראַכ.

יודען ,זענען אפשר די אינציגע
מענטשען אין דער גאַנצער װעלט ,װאָס
אויף זי ליגט די שווערע קללה ,ניט

קאַמפּ נאָך דער טשערנאָװיצער קאָנ:

 -צו װויסען דעם זיסען טעם פון אַ ליט.

פערענץ  ---אין זײן אַרטיקל ריב
הלשונות" ,חהשלח" ,11 0191 ,וואו ער
בּאַגרינדעט נאָך בּרייטער זיין פֹאֲרבִּי.

די

סענע קעגנערשאַפּט צו יידיש אין נאָי

אין וועלכער מיר זענען אין

מען פוֹן העכּרעיָום און אין אינגאַנצן
מבטל דעם נאַציאָנאַלן װערט אי פון

דורך וועלכער מיר האָבּען אונזערע
|רשטע בּעגריפע בּעקומען און אוני
ע

אֲלע

בּער,

טײיערער

שפּראַכע,

מוטער:שפּראַכע.

ערצוגען

דער קינדהײט

געװאָרען,

דער

שפּראַך

ײידישער

אי

פון

אוצרות ,װאָס זיינען געשאַפן אין איר,

זערע קינדליכע געפיהלען איין אוס:

אַן ענטפער

דרוֹק געגיבּען  --די דאָזיקע שפּראַכע
איז אונז אַלײן ניט טייער ,ניט אייגעןן.
מיר פיהלען צו איהר קיין שום צערט.

אַנדערע געגעבּן מתּתיהָו מיזעס אין
גהעתיד" 40 ,און נח פּרילוצקי אין
אַרטיקל קאחד-העם ועגן זשאַרגאָן"
איבּערגעדרוקט אין זיין חבּאַרג-אַרויף",

זשאַר=

װערק

ליכקייט ניט ,איהר

לעבּען און בּליהען

אונז גאָר ניט...

אחדיקֶעֶָמען האָבּן צװישן

!.112--981 4

פון א .ה--ס

אינטערעסירט
גאָן איז דער יוד גאָר ניט מחויב צו (אַרױס אין  4בּענד זעל פּרשת דרכים"),
איז נאָר אַ קליינער טייל איבּערגעזעצט
פערשטעהן ,און װען ער פערשטעהט
יאָ ,איז ער ניט מחויב איהם כּבוֹד | אויף יידיש אלן פֿאַרשיידענע אױס:
גאַבּן און פון צ ,זעצער  --אין באַּאַנד
אָבּצוגעבּען און לעזען ,װאָס מע שרייבּט
אין איהם*...

דער אויספיר אין ,אַז די"

,אויסגעוועהלטע שריפטען" {פאַרלאַג
חבּיכער פאַר אַלעש ,װאַרשע  ,0191אַנט.

יידישע ליטעראַטור דאַרף בּאַשטימט
דעם
פאַר
זיין בּלין
המון:עם.,
חװאָס פאַרשטײט ניט מער װי זשאַר=
גאָן ,װאָס האָט אַלזאָ קיין אַנדער מיטל
ניט ,די װעלט און דאָס יודענטום צו
לערנען"; זמיט דעם גאַנץ פּראָסטען
אונערצויגענעם זשאַרגאָןײיידען דאַרף
מען אָבּער אָנהײַבּען פון אלףבּית",

מונג און אָסימילאַציע ,דער כֹּהן און

אָון דעריבּער זאָגט זיך אחד-העם אַרױס
קעגן דעם ,װאָס װדער יוד" האָט אין
אויג אויך דעם אינטעליגענטן יידישן.

דער נביא ,צוויי װועלטען) .אַן אָפּשאַ:
צונג פון אחד=העמס שיטת האָט אין
יידיש געגעבּן בּןאַדיר אין זיין אַרבּעט

לעזער( .אין אַ אָנמערקונג צו דעם דאָי
זיקן בּריוו , װאָס איז געדרוקט אַלס

אינמיטען וועג  --די הויפּט=סתּירות אין

לײטאַרטיקל,

האָט די רעדאַקציע

פון

האַלט :חשבּון הנפש ,פרייהייטס-שקלאַ- .
פען ,אהַאַלבּע טרײיסט ,הייליגעס און
אַלטעגליכעס ,מדת הדין און מדת
הרחמים ,פּאָזיטיװעס און נעגאַטיועס,

מאָרגען-אידעען
פּערגאַנגענהייט

אחדיהעמס

און נעכטעןאידעען
און צוקונפט ,נאָכאָה=

נאַציאָנאַלע

אָנשויאונגען?,

חיודישע וועלט" ,ווילנע  ,3191שין א .וי

18

=

איגנאַטאָװ (איגנאַטאָװסקי) דוד

(איגנאַטאָוסקי)

איגנאמאָװ

דוד

) געבּ .אין
א--5881 41/
שטעטל בּרוסילאָו ,קיעװער גובּ( .פון
דיכטער בּאַשריבּן אין זיין חפון גאָטס
|
וואונדער") אין

דער פאַמיליע פון
אַן אַרעמען חסיד
ר' דודל טאַל=
נערס .זיין קינד.
הייט איז אַריבּער
א-ין דער אַטמאָ:
ספערע פון דעם
טאַטנס מעשיות
וועגן בּעל:שם-טוב און דער מאַמעס--.
אויס דעם חצאינה וראינה" 6091 ,אויס.

26

זײי געװען אַ גאַנץ

שטאַטונג זיינען

נייע ערשיינונג אין אונזער ליטעראַ:
טוֹר ,בּפרט אין דער נײיער היים אירער.

די קאָרעספּאָנדענץ צװישן א .און
יעקב דינעזאָן (פאַרעפנטלעכט אין ,דינע.
זאָנס אַרכיװ" ,בּיילאַגע צו ,דעם חודש",
װאַרשע  ,1291און אין די חשריפטען"! 
הערבּסט  )9191װעגן פאַרשפּרײטן די
חשריפטען? אין רוסלאַנד דערצילן.
באַּיסל דערפון ,װאָס א .האָט געהאַט

אויסצושטיין בּיים דורכפירן זיין גרויסן
ליטעראַרישן פּלאַ,
דאַרפט אַרויספירן

װעלכער האָט גף*
די יידישע ליטעראַ:

טור אין אַמעריקע אויף אנַייעם װעג.
און װירקלעך האָבּן די חשריפטען"

געװאַנדערט קיין ניװײאָרק ,דעבּיוטירט

אַרײנגעבּראַכט

מיט דער דערציילונג װערװאַכונג? אין
דעם זמ"בּ ,די יוגענד"--|11 ,דעם אָנזאָגער

דער יידישער ליטעראַטור ,שאַפּנדיק
אַ גייסטיקע היים פאַר אַ גאַנצער פּלע? /
יאַדע יונגע דיכטער און פּראָזאַיקער,
װאָס האָבּן אינגיכן פאַרנומען דעם אוב

פון אַ ניער

שטרעמונג

אין דער ייד

שער ליטעראַטור פון אַמעריקע8091 .
ארויסגעגעבּן די נאָװעלע ,צװײי קרעפ=

אַ פרישן שטראָם אין

אָן אין דער מאָדערנער יידישער פּאָעזיע,

טע?" (פאַרלאַג חיודיש? ,ניו=יאָרק) ,װאָס
האָט געצויגן אויף דעם יונגן אַװטאָר

שינען אין די יאָרן  ,4191 ,3191 ,2191צו-

די אויפמערקזאַמקײט פוֹן די ליטעראַ=.

ליבּ ריײיבּונגען אין דער קאָלעגיע פון די

רישע קרייזן 0191 .צוזאַמען מיטן דיכ:
טער י .י .שװאַרץ רעדאַקטירט דעם
וִן  3פון די זמ"בּ אליטעראַטור* ,אַרום

װעלכע

עס האָבּן זיך אָנגעהױיבּן צו

גרופּירן די

איונגע".,

אָבּער אפַעסטע

פּאָזיציע האָט די דאָױיקע גרופּע פאַר.
|נומען ערשט מיט די זמ"בּ ,שריפטען",

װאָס א :האָט ,בּיי דער מיטווירקונג פון
די איבּעריקע חברים און די מאָלער
ז .מאַוד און אבּא אָסטראָװסקי ,אָנגעהויבּן
אַרױסצוגעבּן אין דעם  2191דורך אים גע.
גרינדעטן פאַרלאַג זאַמעריקאַ? ,אומגעהיי-

ערע ענערגיע און גרויסע אָנשטרענגונגען
--האָבּן זיך געפאָדערט ,כּדי צו שאַפן די

די ערשטע  3בּענד חשריפטען" זיינען ערי

זשריפטען" קומט אַ פינפיעריקע הפסקה

אין דער אױסגאַבּע ,אין משך פון
וועלכער א--.ס קאָלעגן גיבּן אַרױס אנ
דערע זמ"בּ און א .לאָוט דאַן אַרױס
דאָס זמ"כּ ,װעלט אֵין װעלט אס"
 6סוף דועורעלט-מלחמה ,אין דער
צייט פון דעם גרויסן אויפבּלי פון דער
יידישער ליטעראַטור אין אַמעריקע,
בּאַנײס א ,ווידער די ,שריפטען" ,פּלאַ.

נענדיק זיי אַלס דרײמאָנאַטבּיכער און
צוציענדיק צוֹ דער אױסגאַבּע אַ גאַנצע
ריי יידישע מאָלער ,װי א .װאָלקאָריץ
בּאָריס אַניספעלד ,ל .טאָפעל ,בּ .קאָפּ.
מאַן,

מאַקס

װעבּער,

ש.

װיטקעװיץ,

דאָזיקע זמײבּ ,װאָס סיי לויט זייער איני

מ .שװאַרץ,

יוסף העכט.

אָבּער צוליבּ

האַלט סיי לוט זײער רײכער אויס.

מאַטעריעלע שװעריקייטן

אין רעװל.

/
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|

איגנאטאָז (איגנאטאָווסק") קר

טאַט פון דעם אָנגעקומענעם קריויס
= אויפן יידישן בּיכערמאַ-ק פאוַןמעריקע
און פון די נײיע װאַלוטע-פאַרהעלטע.

נישן אין

מזרח.אײראָפּע

נאָך דער

וועלט-מלחמה ערשינען פון די בֹאַ
נײיטע חשריפטען" בּלױז פיר בּענך:
זומער  ,9191הערבּסט  ,9191װינטער=

פרילינג  0291פרילינג ,1291
דאָױקע אַלע זמ"בּ,

אין די

װי אויך אין אי.

ניקט אַנדערע אױסגאַבּן ,למשל ,פּינס=
קיס װאַדבּייטער" ,זשיטלאָװסקיס װדאָס
נײע לעבּען" ,א .ריײוענס װדאָס ניע
לאַנד" ,זצוקונפט" ,וילנער איודישע
וועלט" ,וויגער ײקריטיק" ,האָט א .פאַר-
| עפנטלעכט אגַאַנצע

רײ װערק,

גרע.

|

יי

|
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געבּויט אויף די מעשיות פון ר' נחמן .

בּראַסלעװער,

מיט

בּאַצירט פון י ,טאָפעל.

אַ פאָררעדע

אויפלאַגע,

צו דער

צװײטער

זיז / ;381ין חואונדער=

מעטות פון אַלטן פּראָג" ,,בּאַצירט פון
קאָפּמאַן ,ז"ז ( 132דער קאַפּיטל
=
שבּת* צוערשט געדרוקט .אין.

,שריפטען" שן) ..אין פּאַרלאַג װאַמצג

ריקאַ" איז אויך אַרױס אַ סעריע -
א-ס
קינדער-מעשהלעך
אונטערן נאָמען
װגאָלד ,זילבּער .און בּריליאַנטען,
פּראַכטפול געדרוקט מיט פאַרבִּיקע
אילוסטראַציעס -:חדאָס גאָלרענע איג-
געלצ",

זא שטעטלי

(ידער

רין" ,פון

גאָטס וואונדער") ,חווינטער" (ײדער וויג-
טער קומט" .,חדי װינטערנאַכט" ,אאין

| סערע און קלעגערע ,אָריגינעלע .און
|איבּערגעדיכטע .פון זיינע געזנמלטע
דעם װײסן װאַלד") ,זבּערעל פּראָגער
/װערק זיינען אין זיין פאַרלאַג װאַמץ=
אין לבנה?לאַנדי ,החדי מלכּה שבּת און
ריקאַ" ערשינען  4בּענד (צווייטע אוים .ש-בּתאי" א .אַנד .אין דער {של:בּיב=
לאַגע 9
| עאין קעסלגרובּ" ,ראָג ליאָטעק" פון דער װאַרשעװער ,קול:
ד
ר
מאַן אין
י
ט
י
ּ
פ
ַ
ע
י
י
ו
ו
צ
ט
י
מ
ן
ל
י
ײ
ט
ו
ר
:
ל
י
ג
ע
"
א
יז אַרויס א--.ס חבּערל פּראָ
ט
ר
י
צ
ַ
א
לאָגן ,בּ
ן
ו
פ
.
א
,
ץ
י
װ
ָ
א
ק
ל
ָ
א
װ
ז"ו  - 032גער אין לאַנד פון ריינקייט" (3291
| (ערשטע פראַגמענטן אין ,,ליטעראַטור"{ן,
ז"ז  .)93די לעצטע יאָרן איז א .אָנגעשטעלט
אין די חשריפטען" ||); {|ן ,צווישען .אין ניו;יאָרקער װהיאָס" ,בּכלל אויסמיי..
צװײ זונען" ,אַבּוֹך אין פיר טײלן |דנדיק די טעגלעכע פּרעסע ,האָט ער
||בּאַצירט פון א .װאָלקאָװיץ ,װאָס אַנט .בּלויז אין זפרייהייט" צי  291פּאַרף -
האַלט :זפיבּי" ,דערציילונג ,ז"ז  87עפנטלעכט אַן אַרטיקל אַלס ענטפעף 
(ישריפטען* |||) .זגאָט בּעהיט אבוֹןּצִ=  /דאָבּרושינען זאיר און מיר"--וועגן דער
שיץ ,זיז ( 12זיודישע װעלט'3191 ,
יידישער ליטעראַטור אין אַמעריקע און
|| ,)/חדאָס גאָלדענע אינגעלע" ,אקַאַ . רוסלאַנד--.אין דער מאָדערנער יידישער
פיטל פון ,אַמאָל איז געװוען אַ נאַר" | בּעלעסטריק איז א .אַ אײגנאַרטיקע דיכ.
ז"ז  ;61חפון דער נאַכט'  --אַ סעריע
טער.אינדיװוידואַליטעט ,ער האָט אַרײג..
ג
ע
ב
ּ
ר
א
לידער אין פּראָזע ,ז"ז , ,41װאָר:װואָהו
ַכט אין דער יידישער פּראָזע אַן
דער שטורעם-שפּיעלער" (שוועלט אין אייגענעם טאָן און ריטם און צייכנט
װעלט .אויס"),

|

דער גבּור"  ---אַ פּאָ

מוזיקאַלישער ישפּראַך .די חסרונות
מעשה פון יפתּח און זיין טאָכטער פ|ון זיין שאַפונגסמאַניר ,דערהױפּט זיין
(,שריפטען" |), ,דער אַלטער װאַלד",
נייגונג צו רעטאָריק ,צו פּאַטעטישער
חבּיים פייער" ,אפון גאָט'ס וואונדער";
מליצה ,זיינען בּאַזונדערס בּולט אין זיין
ך
 11חדאָס פֿאַרבּאָרגענע ליכטי ,אַ בּו
אין קעסעלגרוב" .דער דאָזיקער ראַמאַן

3

איגנאַטאָוו (איגנצטאָװסקי) דאוידד-ע-לסאָו
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אברהם --איזאבעללא.

איינער פון די ערשטע אין אונזער מאָ?

די חובבי ציון ,אַקְטיווער מיטגליד פון

דערנער ליטעראַטור ,איז ,אינגאַנצן גע=
נומען ,קינסטלעריש נגיעטלונגען; ער

די צבּני ציון" צװואַמען מיט מואה ,
אוסישקין .,,טשלענאָו ,שפּעטעך פּאֲלֵי=

אָפּ.

טישער ציוניסט ,פון 7טן קאָנגרעס אָן
מיטגליד פון גרויסן אַקציאָנסקאָמיטעט,

נייער יידישער אינטעליגענץ מיט אירע
עטישע אוֹן נאַציאָנאַלע װכענישן
ניי ניט נאָר אין שטאָף און סטיל ,נאָר

טעאָרעטיקער פון ציוניום .,איינער פון

האָט אָבּער

אַ היפּשן אינטערעס,

שפּיגלענדיק

די שטימונגען פון דער

ודי שאַפער פון דער העלסינגפאָרסער געגן=
ואַרטטפּראָגראַם ,זינט  0091בּאַטײליקט.

אויך מיט דער פאַר א--ן כאַראַקטע - :אַלס פּובּליציסט אין חהמליץ", ,הומן".,
ריסטישער שטרעבונג אויפצוהײיבּן זיך ?'}810011גגצהעט ,,י אַלס רעדאַקטאָר פון
די אָפיציעלע ציוניסטישע אַרגאַנען
איבּער דער אַלטעגלעכקײט ,מיט דער

כּוונה אַנטקעגנצושטעלן דעם הינטיקן.
יידישן לעבּן

אין אַמעריקע

עפּעס

אַן.

אַנדער לעבּן ,אַ רײנערן ,אַבּעסערן
אשַענערן ,איז דער דאָזיקער ראָמאַן
מיט .זיין הױפּטהעלד בּרוך אַפּרוּו

אַרױסצופירן אהַעראָישע געשטאַלט פון
אַמאָדערנעם יידן ,װאָס זאָל מיט דער
בּאַנײוּנג פון זיין קאָנקרעטן פּערזענלעכן
און אאַָפּפרישונג

לעבּן זיין אמַוסטער

. 211-קמם (מאבּעאג .קפם  8,מ032ק

מיתסק ,פאַרטראָטן דעם שטאַנדפּונקט
/פון עעבּריתתּ און רוסית" ,הגם נאָך
דער רעװאָלוציע פון  5091אַליין אַרױס+
דעם בּשעתּו 

געגעבּן אין פּעטערבּורג

זייער פּאָפּולערן ידישן הומאָריסטישן

אַלס עֹמ=

זשורנאַל ,דער שיגעץ".

גראַנט פון ראַטנרוסלאַנד רעדאַקטירט

בּאַנײטן זהעולם" אין לאָנדאָן.

דעם

פאַר דעם נאַציאָנאַלן לעבּן (ש .ניגער).
א--.ס נייגונג צום געהיימניספולן און

געשטאָרבּן אין בּערלין ערב די הכנות
צו בּאַנײען דאָרט דעם ױ,180322

לעגענדאָרן האָט אים געמאכט פאַר אייע.

נעקראָלאָג-אַרטיקלען און דעף

נעם
אין

פון די שענסטע
יידיש,

מעשה:דיכטער

און | אין זיינע

מצשה:בּינער,

וי דאָס חפאַרבּאָרגענע ליכט" ,חוואוגדער- .

מעשיות פון אַלטן פּראָג" ,רייך אין שטי,
מונג און פאַנטאַזיע ,איז אים געלונגען

זייער פיין צו סטיליזירן די עלעמענטן
פוֹן דער פּרימיטיווער יידישער פאָלקג
מעשה אָדער פון דער סימבּאָלישער
מעשה פון אַ ר' נחמן בּראַסלעװער.,
ש .ג, ,יוד ,װעלט"  ,3191ש;
,אָגװאַרהײט?
ט
אמעריקאַ?{

;0291

נח

,ריטיק*
מ .זיל ,ק

קאזדאן, ,בּיכעריװועלט?

שי גיגער,

שטינבּערג,
,0291

,1/ ,2291

,יובנ*

 ;111ח .ש.

5
גאַנצער

)11/ע;
ײידישער

פּרעסע .

)

איאַבּעללאַ (אַרום4אע-

פּסעװודאַנים פון בּיילע פרי דֹבּערג.,

אַטאָכטער

פון דעם

/

שריפטשטעלער

א .ש .פרידבּערג (זע) .געבּ .אין גראָדנ.
וואויגענדיק איך .
די אַכציקער יאָרן
אין פּעטערבּורג,
איז זי געקומען

אין בּאַרירונג מיט
די יידישע ליטע +יי

ראַרישע
און

קריון

האָט אַליין

' '
ד
ן --
אידעלסאָן אברהם (561
צו
אָנגעהױבּן
 )2געבּ .אין וועקשני ,קאָװונער ליטע,
שרייבן .האָט דעבּיוטירט מיט דער נאָ-
שטודירט יוריספּרודענץ אין מאָסקװע,
וועלע עדער יתום" (אין קהויזפרײיבַך"
 4אַלס סטודענט צוגעשטאַנען צו
 ,-5בּאַזונדערע אויסגאַבֿע --
{ ,ז- 786 .
()3

-
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װאָס איו װאַרעם | טיקלען אין װיאָרבּוך פּראָגרעס" 4091

װאַרשע ,תּרנ"ד),
אויפגענומען געװאָרן פון דער דעמאָל.
טיקער יידישער קריטיק .דאַן האָט זי
פאַרעפנטלעכט די נאָװעלן ;אין דער ! ווילנער ,צייטשריפטן 0191 ,אַרױסגעגעבּן
זאאַַמלונג פון זיינע לידער אונטערן
פרעמד" (פהויזפריינד" {| ,ז,)801-511 .

א .אַנד ,שפּעטער זיך בּאַטײליקט מיט
לידער אין פאַרשײידענע ,דערהױפּט

אנישט אױסגעהאַלטען" (פּרצעס שיוד . טיטל חשלאָפּלאָזע נעכט" (פאַרלאַג קמאַ:
בּיבּל ,| ".ז ,)36-1-4 .זפון גליק צום.
קבר (אַ חתן אויף אױסצאָהלען)" (װאַר.

שע תּרנ"ד ,זײז  )82א .אַנד )?( .אין די
דאָזיקע ,קינסטלעריש גאַנץ אומבּאַדײטני
| = דע ,דערציילונגען ,געשריבּן אין אַ סאַנ?
טימענטאַלן טאָן און אין אנַיט

אײני

דערנע ליטעראַטור" ,װאַרשע) .אֵין אָני
הײיבּ פון דער וועלט-מלחמה ָּגעררוקט.
פאַּאָעמצ/ -
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) אַמעריקאַניזירטעף.

.--+8

נאָמען פון היים-אליעזר

טרעמ

הייטלעכן סטיל ,פּרוווט די אַװטאָרין
בּיצקל געבּ .אין קרעמענטשוג ,ואו
שילדערן עפּיזאָדן אויס דעם לעבּן פון געענדיקט רעאַלשול 5091 ,אױסגעװאַנש
דערט קיין אַמעריקע 1191 .גראַדױַרט
יידישן מיטלקלאָס ,אָפּגעקומענע בעל
בּתּים ,און דערהויפּט די לאַגע פון' אַלס ציווילער אינזשעניער און זיך בּאַ=
יידישע געבילדעטע מײולעך ,װאָס שעפטיקט מיט דעם דאָזיקן פּאַך בין
מ!וזן צוליבּ מאַטעריעלע סיבּות זיך זע 3191 ,9 .אָנגעהויבּן דרוקן איבּערגעײ
גענען מיט זײערע יוגנטטרוימען -- .זעצטע און אָריגינעלע לידער אין ענג? 

אַריבּערגעפאָרן אין די ניינציקער יאָרן ליש ,שפּעטער זיך בּאַטײליקט מיט אַר. .

קיין אָדעס,

איז זי צוֹליבּ

פּערזענלעכע.

סיבּות מער ניט אױיפגעטראָטן אין דער

טיקלען און לידער אין נװײאָרקעף /

,טאָג" (וואו  6191פּאַרעפנטלעכט

אַגם 

יידישער ליטעראַטור ,האָט אָנגעשריבּן

אַ סעריע

אייניקע דראַמען אולף רוסיש ,װאָס זי
גען ניט פאַרעפנטלעכט געװאָרן .אַרום
 0זיך בּאַזעצט אין קאָנסטאַנטינאָ:
פּאָל ,פון װאַנען זי איז מיטן אוס:

וועלט"  ---איבּערזעצונגען פון אויסגע:

ווײילטע לידער פון  21אַמעריקאַנער
פּאַעטן מיט קורצע לעבּנסבּאַשרײבּונגען
און כאַראַקטעריסטיקעס) ,הערמאַן בּערג.

בּראָך פון דער וועלט:מלחמה צוריקגע?

אַלס מיטרעדאַקטאָר,

קומען קיין רוטלאַנד ,אין כאַרקאָװ,
רבייקצין, ,די נײיזשאַרגאָנישע ליטעראַטור",
ש"ע--ס יוד .פ"ב" } ,ז 2131--11.2ל ,וי
גער ,85/0011 61102161 ,ז,981 -- 781 .

איזגור אליהו (--2881

(

געבּ .אין בּערעזינאַ ,װײסרוסלאַנד .האָט

שטיינס

חלידער

טהייגט?

פון

דער

נײער.

צוקונפט",
וצייט" ,תטאַגעבּלאַטי,
,קונדסי ,װי אויך אין ענגליש:יידישע
און ענגלישע צייטשריפטן ,זיינע פּסעװ.

דאָנימען :ד"ר ל .בּ .לאַזאַרוס ,לעאָן
עלמער ,אָבּזערװער .לעצטנס מיטפאַױ:
װאַלטער פון אַ ליטעראַרישן בּיוראָ פאַר

זיך געדרוקט אין דער פּראָווינציעלער | איבּערזעצונגען,

אַדאָפּטירונגען וכּדומה

בּשותּטות מיט ראָזע שאָמער,
איידרעלסבּערג דוד (3981=/

רוסישער פּרעסע ,װי אויך אין די ווייס.
רוסישע אױסגאַבּן,
אין ווילנע נאָך דער רעװאָלוציע פון בי  61יאָר אין חדרים און ישיבות,
 ,5אין יידיש צוערשט פּאַרעפנטלעָכט .אין אַמעריקע בּאַװכט מיטלשול און
װאָס זיינען אַהױס.

אַ פּאָר פּאָפּולערװיסגשאַפטלעכע

אַרײ

קאָלעדוש ,זינט 1מ9י1ט6אַרבּעטער

)

פון
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איידעלסבּערג דאוד
יי--
זלאנד

דער קליװלאַנדער שאידישער װעלט
אוין אונטער די פּסעװדאָנימען ד .װאָלם:
סאָן .,קאאַַװאַליער .זביּךאַטײליקט אויך
אַרבּייטער שטימע",
אין דער חפרייער
העבּרעיִשן פהיום" ,ניוײאָרק

 ,4191אין

מאַנכע ענגלישע צייטשריפטן ,ניט פאַר.

עפנטלעכט

אַ בּאַנד סקיצן ,װי אױיך

אַ בּוך דערציילונגען ,איבּערגעזעצט פון
דזשעק לאָנדאָן .,טעטיק אין דער ציוני:
סטישער אָרגאַניזאַציע פון קליוולאַנד,

אייזלאַנד ראובן (שװ--.4881 92
) געבּ .אין גרויס.ראַדאָ:
מישל ,גאַליציע ., יידישע דערציונג אין

חדר ,בּיי פּריװאַטע לערערס געלערנט
העברעיש,

װוי אויך אַ בּיסל דייטש און

פּויללש,
3
אױסגעװאַנדערט
קין
אַמעריק
ע
,
ו
ו
א
ו
די ערשטע יאָרן געװען

אַ פאַבּריק-אַרבּעטער.

דער ליטעראטור

דעבּיוטירט

אין

מיט אַ סאַנטימענטאַ:

לער סקיצע אין חטעגליכן העראָלד"
 ,5זייט דאַן פאַרעפנטלעכט דערציי:
לונגען ,קאַפּיטלען פון ארַאָמאַן אויס
דעם

אַמעריקאַנישן

לעבּן,

פּובּליציס?

סישע אַרטיקלען און לידער אין פאַר:
שיידענע טעגלעכע און װעכנטלעכע
צייסשריפטן,

אין

אַרבײטער:שטימע",

חצוקוגפט",

אפרייע

װדאָס נייע לאַבד"

א .אַנד ,איינער פון די הויפּט:פאַרטרע:

טער און אַקטיװוסטע טוער פון
גרופּע ,יונגע? ,בּאַטײליקט זיך
זײערע ומ"ב ,װי װליטעראַטור"
 -חשריפטען" | אַן אַרטיקל װעגן

דער
אין
||
די

ראובן

001

 ,שי.קינג" ,ליטאָי .פּאָ --און די פַּאָ.
מע חבּעטלער") ,חפון מענש צו מענש"
(אַן אַרטיקל חדי נייע ווענדונג אין דער
אידישער פּאָעזיע") ,ווינער חקריטיק",
געוען געהילפסרעדאַקטאָר פון דיר
פאָרנבּערגס חודשיזשורנאַל חליטעראַטור
און לעבּען" און עטלעכע נומערן פון
אים רעדאַקטירט צוזאַמען מיט מאַני-לײבּן,
 2אַרוױיסגעגעבּן אַ זאַמלונג לידער

א .ט .חפון מיין זומער" (פאַרלאַג חאונ=

זער שייער" ,ני:יאָרק--ווין ,ז"ו --.)47

א .פאַרנעמט אאַָנגעזעענעם

דער מאָדערנער

אַמעריקע.

ידישער

זיינע

שטילע

אָרט און

פּאָעזיע פון

אײבפאַכע

פערזן ,װאָס בּאַזינגען דאָס קליינע און.
אומבּאַדײטנדע װפון אַלע טעג" ,דאָס
גרויע לעבּן פון שטובּ און שאַפּ ,עַטע:

מען מיט
רעזגנירטער .געלײטער;
טער
שט
י
מ
ו
נ
ג
,
פ
א
ַ
ר
מ
א
ָ
ג
ן
אין זיך
ר
א
ע
ר
ו.
טיפע
ון ײפקײט.
קלאָרקײט
ה
איז פאַר אַן אין אַלע זײינע לידער,
כּמעט אין אַלע .אַפילון דִי סאַנטימעני 
טאַלײיטעט ,װאָס ציטערטיאויף

צייטנװייז

אין די ליבּעילידער ,איז אַן איינגע.
האַלטענע ,אַן אָפּגעקילטע ,אַ בּאַרױיַקטע...
אין דער אויפגערודערטער ,צעטרייסל.
טער לופט פון דער מאָדערנער פּאַעױע

טראָגט ער אַרײן עפּעס װקלאַסישעס?,

שיר ניט װאַקאַדעמישעס" (ש .ניגער).
דער אינטעלעקטואַליסטישער גרונד.

שטריך פון זיין שאַפונגסגײסט .קומט
בּאַזונדערס צום אויסדרוק אין זייגצ 
יובגעץ 1 ,אָריגינע.ע לידער און .שילדערנדיקע לידער וי װלינקאָלן אין.
איבּערגעזעצטע פון ריכאַרד דעהמעל,
ריטשמאָנד" ,אטאָלסטאָי" .א .האָט זיך
מאַקסימיליאַן
דאַוטהענדע,
פרידריך
בּאַטײליקט אין דער גרויסער אַכטבּענ
ט
ר
ע
ּ
ב
ָ
א
ניצשע און ר
,
)
ן
ָ
א
ס
נ
ע
װ
װ
י
ט
ס
שן (פּאַי דיקער אױסגאַבּע פון היינריך היינעס 
,
)
"
װ
ָ
א
עמע ;טאַרנ
ש (אַן אַרטיקל וועגן װערק אויף יידיש (פאַרלאַג זאידיש",
מלך ראַװיטש) ,שװעלט אַין װעלט
ניו.יאָרק ,)8191 ,פאַר וועלכער ער האָט
אויס" (איבּערזעצונגען פון כינעזישע
ח
ר
{
א
ד
י
מ
י
י
י
ע
ב
זע
מואַרען?,
ּערגעזעצט:

:דיכטער--סי,טאַנג-פּאַ ,טהו.פו ,טשאַנג.

אויפן

האַרע",

שאידעעןי,

/צפן-ים"

12

= =

| חאיטאַליען",

אײיזלאַנד .ראובן --אַייזמאן משה  --אייזענּוים אַנטאָן ר

,דער רב פון בּאַכראך",

| קאאַַפּיטל פון אעניני היהודים" (פאַר.
עפנטלעכט אין ?מצפה" .)5881 ,פירט.
דורך די אידעע ,אַן די קאָסמאָפּאָליטן :
שטעלן זיך אֵיין פאַר אַ רעאַקציאָנערן.
אידעאַל ,בּשעת ווען דער נאַציאָנאַליום.
איז אַפּראָגרעסיווע ערשיינוֹנג .איך .
יידיש האָט א .געשריבּן נאָך אין חקול

יגראַף שנאַבּעלעװאָפּסקײ ,פלאָרענטינל=
שע נעכט" ,דעם ציקל לידער חצפוןיים"
און איינציקע לידער פון דעם זבּוך פון
לידער" (דאָס גאַנצע בּוך --אונטער

זיין רעדאַקציע) .ער האָט אויך איבּער.
געזעצט

הערמאן

בּאַנגס

ראָמאַן

װאַן

אַ פאָטערלאַנד" (פאַרלאַג זניייצייטץ | ,מבשר"ן
= ניוײיאָרק) און זיין נאָוועלע זפראַטעלי.
זינט 8191

מיטגליך

אין אַ קלאָרער און פּאָפּולערער פאָרם
בּאַהאַנדלט די יסודות פון נאַצזאָנאַליום| ,

פוּן זטאָגײװאַרהײט?- ,
גח שטיינבּערג,

,יוְנגײאמעריקאַ",

זײז 11 ;002--2

א .מ ,פ ,.אין ,קריטיק"  ,11 ,0291זײז ;03--92

,אָס נייע לעבּן"  ,1 ,2291זײז 27--01
ש .ניגער ,ד
(איבּערגעדרוקט  .אין דער ,בּיכעריוועלט
 0יוְלייאָקטאָבּער).

,2

אין ליליענבּלומס חװעקער"

( )7881האָט ער פאַרעפנטלעכט אַן אַר*.
טיקל חװאָס טוט מע" ואו עס װערן

כּאַדיני? (פאַרלאַג ,די היים" ,ניואָרק).

רעדאַקציאָנעלער

גל

וי דאָס האָבּן פאַרשטאַנען די טעאָרע+
טיקער פון חיבּת.ציון .אַ רייך בּאַשאָנף 

| קענע נאַטור ,װאָלט א .געקענט װערן
אַ בּאַדײטנדע ליטעראַרישע קראַפט ,ווען

|שת --- }'19381 7481 -
| = אײױזמאַן מ
.
ָ
א
ּ
פ
,
װ
ָ
א
ר
ו
װ
ל
ט
ן
י
א
.
ּ
ב
ע
ג
אי איר )3981
גינסטיקערע פאַרהעלטענישן ,זיין שרייבּן
ר
דאָליע .אונטע
ר
ע
ד
ה
ח
ג
ש
ה
פון זײן
ליידט פון מאַנגל אין סיסטעם; די אָי
זיידן ,אַ רב ,דערצויגן נאָר אויף תּלמוד | ,גינעלע און טײלמאָל גאַנץ ריכטיקע.
ערשט צו  61יאָר אָנגעהױבּן זיך אָפּ געדאַנקען פאַרלירן זיך צװישן איבּעײ
|יקע חקירות און אָפּװײכונגען -- .זיין
צוגעבּן מיט השכּלה און בּילדונג ,צו ר
 8יאָר חתונה געהאַט קײן װאָזנע* בּרודער ,דוד אַייזמאַן (,)2291--9681
סענסק ,כערסאָנער גובּי ,ואו אָפּגע | :איז געווען באַּאַקאַנטער רוסיש:יידישער
לעבּט בּיזן טויט ,פאַרעפנטלעכט פּובּ" | בּעלעטריסט ,פון װעמעס װערק מאַנכע
ליציסטישע אַרטיקלען אפיאןַרשײדענע | זיַינען אויך איבּערגעזעצט אין יידיש.,
 העבּרעישע און רוסישע צייטשריפטן.| פק }{;, 651 ,הויזפריינד" ,זִזן ,זי 8

ער זאָל זיך געװען

זיין װערק /בּפרוע פּרעות בּישראל"
( ,)3881װאָס בּאַהאַנדלט די פּאָגראָמען
פון  ,1881האָט אגַעװיסן היסטאָרישן.
װערט אַלס איינער פון די ערשטע

אייזענבּױים

גרויסע פעיקייטן.,

זיך אַלט אַװטאָדי.
דאַקט צוגעגרילט -
צום .װאַרשעװער
ליציי ,אָבּער געי
בּליבּן אַ יתום---

ליזם און קאָסמאָפּאָליטיזם .זיינע אנ
דערע
ווערק אין העבּרעיִש ,וי חהיהדות

חהליכת

ליב מאַנגל אין מיטלען זי צו דרוקן

אין אַן אָרעמער

יטער ,אַדאַנק זיינע -

טאָרס בּאַטראַכטונגען ועגן נאַצלאָנאַ.

עולם" ,זיינען געבּליבּן אין כּתב:יד צו?.

(2581 -- 0971
פאַ:

|מיליע ,געלערנט
'אין חדר און שפּע-:

סאַנט פאַר זיין צֵייט זיינען דעם אַו-

והנוצרות",

אַנטאָן

געב ,אין װאַרשע

אָנזאָגער פון די אידעען פון חיבּת.
ציון; גאַנץ אָריגינעל און אינטערע.

אעניני היהודים",

אַנטװיקלען בּײ

געמוזט דעם ליציי פאַרלאָזן,

זוכן חיונה.

כּדי צו.

אַ קענער פון עטלעכ .ָ/
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יי

שפּראַכן

אייזענבוים

זע-נ-שלאָס
ײָן
אטא
אנ

און גוט געבּילדעט ,איז עה

געוען זייער אָנגענומען אין די קרייון
פון דער פּוילישער אינטעליגענץ ,בּפרט

אַלטער

-

|

42

יי

האָט אים געגעבּן אַשטרענג רעליגיעזצ -
דערציונג צו  41יאָר אַװעק פון דער

היים ,בּיז  22יאָר אַרומגעפאָרן איבּער
אַז ער האָט פאַרטראָטן דעם דאַן נאָך .הפאַרשײדענע שטעט פון געװעוענעם /
גאַנץ יונגן געדאַנק

פון

ײידישער

אס

רוסלאַנד ,פּרוּוונדיק זיך נעמען צו פאַר.

מילאַציע .זיינע אידעען בּנוגע דער רעי

שיידענע פאַכן .זיך אָנגעהױבּן צו דרוקן

פאָרמירונג פון יידישן לעבּנסשטײיגער
האָט ער אויסגעליגט אין מאעַמאָראַנ.

אין זדעם טאָג" ,קראָקע  ,4191פאַר דער

| דום צום רוּסישן קייזער ,װאָס האָט עס
זייער גינסטיק אויפגענומען .מיט דער
| אונטערשטלצונג פון דער רעגירוגג האָט
ער סוף  3281געגרינדעט די ערשטע
ויידישע צייטונג אין פּויליש און יידיש

,---2048621500דער

16041

צײט פון דער װעלט:מלחמה זיך בּאַ:
טײליקט אין דער ידישער אװינער

מאָרגענצייטונג" און לעמבּערגער /טאָג.
בּלאַטײ ,שפּעטער ,וואוינענדיק אין לאָדו,

פאַרעפנטלעכט אין װלאָדוער פאָלקסט 
בּלאַט" ,אלאָדזער טאַגעבּלאַט" א .אַנד,
אַ גאַנצע ריי מעשהלעך ,װאָס זיינען אפשר

אָבּער,

כאַראַקטעריסטיש פאַר דער חסידישער

| וי ס'איז שוין צו זען פון דעם טיטל,

סביבה ,אָבּער פון אַ קנאַפּן קינסטלערישן
ווערט ,טרוקן און פּראָזאַיש 2291 ,אַרױסגע.
געבּן פון זי אין לאָדז פיר העפטן אונטערן

בּעאָבּאַכטער אַן דועורייכסעל";

זײינען יידיש אין דער צײטונג געװען
די שפּראַך איז געווען

יות,
ותדי
נאאָר

דעריבער

האָט די אױסגאַבּע  נאָמען אמיין זיידענ'ס מעשהילעך" און אין

דייטש,
קיין ערפאָלג ניט געהאַט און אין איַאָראָרום

זיך פאַרמאַכט.

דערמיט האָט זיך

אַ יאָר אַרום אונטערן זעלבן טיטל--אַ גאַנצן

בּאַנד פון  52מעשהלעך ,בּתוֹכם אויך

א--.ס טעטיקייט ניט אָפּגעשטעלט .ער

די פון די העפטן (ואַרשע,

האָט געדרוקט אין דער װאַרשעװער פּוילי.
שער פּרעסע אַרטיקלען צו פאַרטײדיקן

און בּוכהאַנדלונג א .י .שפּיראָ און
מ .יוסטמאַן ,זיו  ,)451אייניקע פון זי

די יידן אוֹן איז געװען

דער הױפּט?  זיינען איבּערגעזעצט

טוער פון דער װאַרשעװער ראַבּינער*

געווען

פאַרלאַג

אין קראַ=

קעװווער /4חמ 6/201ץשסאן און אין

שול ,פריער אַלס איר אינספּעקטאָר און 0 -מ .162068100זסמ6ושצ .אין אבַּאַי
פון  5381בּיון טוט אַלס דירעקטאָר,
זונדער אױסגאַבּע נאָך פאַרעפנטלעכט

אַלס

עקסטער

אַסימילאַטאָר

האָט עֹר

מיט זיין פירן די אַנשטאַלט אַרױסגע:
רופן קעגן זיך דעם צאָרן פון דאיָר:
טאָדאָקסן ,וועלכע ער האָט ניט געשויגט,

;מיין טרוים?

(פרעסבּורג,)6191 ,

גע=

שריבּן אויך זשורנאַליסטישע אַרטיקלען,
צום טייל אונטער די פּסעװדאָנימען אלתּר.
און א .זקן .פון זיינע דראַמען איז

 11זשא ; צינבערג 86. 61- ,ח81ססייס1ע.

װכּסא הרבנות",

= אײזענשלאָם אַלטער {| 22/פ--781

אין יידישן פּוילן ,אויפגעפירט געװאָרן

. ,4123ז6014810 511--31.ס 1 11זיז )232--222

*אָ
אקַז
מנס
א )5291 1/געבּ .אין מי
וועצק ,װאַרשעװער גובּ ,זיין פּאָטער,

װאָס שילדערט דעם /

קאַמפּ צװישן דעם אַלטן און נייעם דוף -
 1אין װאַרשעװער יידישן ;צענטראַלי:
טעאַטער און אַנאָנסירט צום אַרוֹיסף 

קאַלושינער רב ,שפּעטער געוואוינט אין  -געבּן אין י .מ .װײסענבּערגיפאַרלאַגי -
װואַרשע ,געווען בּאַקאַנט אין די חסירישע
א /ל .יאקובאָװיטש, ,ליטערארישע געשפּרע-
יי
כען"; |שצ, ,היגט" .1291
קרייזן אונטערן נאָמען הערשעלע חסיד,

5

ערנ-ש-טאַדט
זעו
ײאל
בנציון --אײזענשטאדט מאשהי

אײענשטאדט

שמואל ד"ף .
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אַייזענשמאַדט בּנציון (1זו | --3781 31/צייטשריפטן ,וואו פּאַרעפנטלעכט פעי
ליעטאָנען ,דערציילונגען ,רעצענזיעס און
) געבּ ,אין קלעצק ,ווייס.
פּובּליציסטישע אַרטיקלען ,דערהיפּט
רוסלאַנד ,וואוינט זינט  3091אין ני=
איבּער פראַגן פון דערציונג .אַרױסגע=
יאָרק ,אין זיינע לעקסיקאָגראַפישע אַר:
געבּן אויך אייניקע װערק אין העבּרעיש,
שדור רבּנין וסופריו",
בּעטן ,דהיינו:

5 ,2-0טער
-9
591
וןי-ל-נע 81
ויל
|  4טי
טייל  ---ניוײיאָרק , ,3091חכמי ישראל
| בּאמריקא" ,ניויאָרק  5091װערן אויך
געבּראַכט בּיאָבּיבּליאָגראַפישע דאַטן פון
און זשור=

אַ ריי יידישע שריפטשטעלער

|

נאַליסטן,
 }8צו ז ,38

אײזענשטאַדט .משה-אלעור ד'ר

(ר"ח שבט --- 9681

) געבּו.

אין נעסוויזש ,װײסרוסלאַנד ,אין דער

פאַמיליע פון האעַבּרעיִשן לערער ,װאָס
| האָט געקנעלט אין בּעסאַראַבּיע און
דאָרטן געשטאָרבּן ,בּאַקומען איַיַדישע
דערציונג ,צו  31יאָר שוין געשריבן

װי למשל ,אַן איבּערזעצונג פון ד"ר

דעמבּאָס אַרבּעט איבּער שחיטה ,פּראָפ,
מעשה הדפוס' 
כװאָלסאָנס קראשית
בּישראל" ,בּילדער אויס דעם ייִדישן 
לעבּן אין ליטע( ,זבּשובי אל ארץ מולדתּיי,
חמחיי בּני ליטאײ--דאָס לעצטע איבּערא 
געזעצט דורך ד"ר מעקלער פאַר -קעם

זעדססאסמטים

;),4

אױך

הע,,86

אין.

צוואַמען מיט מ ,דייכעס 1191

אַרױסגעגעבּן אַ כרעסטאָמאַטיע }21-
מ'זתהזביה זאזענט .זינט  0191רעדאַקצי+
אָנעלער מיטגליד פוֹן  86.טיאעמדסמם
8191

ה|װסנממימססקח,

מיטרעדאַקטאָר

און

פון זמ"בּ קהעֲבר" .אין ייִַדיש דעבּיוײ
טירט אין זהויזפריינד" /י מיט אסַקיצע

אין װאַלאָזשינער ישיבה ,דאַן אַװעק
קיין מינסק זיך אָפּצוגעבּן מיט װעלטי

ליקט אין חדעם יוד"( ,וואו צווישן אַנדערן
אַרטיקלען
פאַרעפנטלעכט אַסעריע

לעכער בילדונג ,זינט  9881שטודירט
 פילאָסאָפיע ,אָריענטאַלישע שפּראַכן,ליטעראַטור און געשיכטע אין בֹּערֹלִי=
נער אוניווערסיטעט און דער ?הויכשול

טער" .בּאַזונדער אַרױסגעגעבּן זנאָך דער

קאָרעספּאַנדענצן

חהמליץ"

אין

חהצפירה" ,פון  61בּיו 1י8אָר געלערנט | וואו זיינען זײ?" ,שפּעטער זיך באַטײש -

 -פֿאַר דער װיסנשאַפט פון דעם יידנטום",

נאָכן ענדיקן מיטן טיטל דאָקטאָר אויפן
הגרונד פון אדיַסערטאַציע איבּער בּיבּל.
קריטיק אין דער תּלמודישער

ליטעראַ:

פון ידישע
געװוען לערער
טור
לימודים אין פּעטערבּורגער יתומים-הויז

איבּער דערציונג) ,זדעם פריינד" ,זדעם
טאָג" ש ,פרוגס עלוח פיר ערדאַרבּײ+

שרפה"( .ווילנע  )1091אויף רוסיש אי=

בּערגעז .פון יקאַ.צענעלסאָן אין -עס
מדססטזטעם) ,װאו ס'וערן אין דעה
פאָרם פון אַן אַלעגאָרישער דערציילונב .
דורכגעפירט חיבּת-ציונישע טענדענצן.
אַלס פּראָפּעסאָר פון תּלמודישער ליטע-

ראַטור אין פּעטערבּורגער ײדישן אה
ניווערסיטעט זינט  0291געאַרבּעט אויף
און אייגיקע גימנאַזיעס019-1- 0091 ,
ראַבּינער אין ראָסטאָװ-דאָן ,זינט  0191אַגרעסערן װערק אין יידיש ;די איי-
ראַבּינער אין פּעטערבּורג .אַלס כּלל | .לייטונג אין תּלמוד".
|
אײזענשמאַדט שמואל ד"ר (װז/פֿ
טוער זייער פיל געאַרבּעט איבּער רע=
פאָר מירן דעם אַלטן חדר .צייט די סטן=

דענטישע

העגרעישע,

יאָרן

זיך

בּאַטײליקט

רוסיש-יידישע

אין

און דייטשע

-- 6

=)געב.

אין בּאַרײ

סאָװו +,װייסרוסלאַנד ,אין אַ פּאַמיליע .

װאָס פירט

איר

יחוֹס פון תּוספות*

/

17

| אייזענשטאַדט

יי

בי

יוםיטוב.

יאָר

21

שמואל

ד"ר  --אייזענשטיין

געלערנט

אין חדר ,דערנאָך אין דער היים אונ;
טער דער השגחה פון זײין פאָטער
(מאשַכּיל,

געשריבּן אין העבּרעיִש און

יידיש ,חובבי-ציונישער טועד און שפּע.
טער איינער פון די ערשטע פּועלי=ציון
אין רוסלאַנד) 0191 -- 6091 .שטן=
דירט יריספּרודענץ און פּילאָסאָפיע

אין דער

87

יהודהידוף

יודישער

מדינה"

(צוקונפט"

+ ,)1זדל פאָלקסװוירטשאַפּט אין דער
פאַרצייטיקער יודישער מדינה" און זװאָס
דערצעהלט אונז דער תּנ"ך ( "1װלעבּען
2191

און װיסענשאַפט*

ש1--ש ,ש)

די איבּערזעצונג פון מ .סאָלאָװײטשיקס
חיסודות פון דער עלטסטער ידישער
קולטור-געשיכטע" (ווילנער פאַרלאַג פון

אין בּערן ,בּאַקומען דעם טיטל דאָקטאָר בּ .א .קלעצקין ,3291 ,ב|ּ .זײז | ,271ן בּ
פאַר דער דיסערטאַציע חדי געשיכטע ז"ו  ;)031אין כּתבייד, :די סאָציאַלע
פון יידישן פּראָצעס:רעכט בּין צוּם אָפּי  .אידעאַלן פון די נביאים" (ערשיינט אין
ווילנער פאַרלאַג פון בּ .א .קלעצקין),
שמליוטס פון תּלמוד" ,צייט  6091בּאַטײליקט
קאָ
רעספּאַנדענצן ,פּובּליציסטישע
אַרטיקלען און אַרבּעטן אויפן געבּיט פון
יידישן רעכט אין יידישע ,תהעבּרעישע,
רוסיש:יידישע

און דייטשע

אין דער 5ק ,אויך
דאַנימען ש .ברולי,
חרותי ,ש .נחמוני;
העבּרעיִשן זשורנאַל
װאַרשע

אױסגאַבּן,

אונטער די פּסעװ=
ש .בּן-יוסף ,ש.
רעדאַקטירט דעם
?שהרית" (אָדעס --

,)4191 -- 2191

די העבּרעיִשע

חדער תּלמוד און זיין געשיבטע" ,איבּער= -

זעצונג פון קאָרנילס שנביאים" ,פון די"
אַפּאָקריפישע חספר טוביה" און שספרף
החשמונאים" ,פון דער משנה חסדר נזיקין?"

מיט פּאָפּולער=-װיסנשאַפטלעכע דערקלע=
רונגען ,סאָציאַלער ראָמאַן עיוסף בּריסקין?
און

גרעסערע

אַרײ 

אַרבּעטן

אין

העבּרעיִש--,זינט  6191פאַרװאַלטער פון -
דער יידישער אָפּטײלונג פון דער רומי

אין
פערטליאָר-שריפט ,המשפּט העברי"  .יאַנצאָװער מלוכה;ביבּליאָטעק
צוזאַמען מיט פ .דיקשטיין (מאָסקװע מאַסקװע (בּאַשריבּן די אָפּטײלונג אין
חקולטור און בּילדונג"  ,)8191לעקטאָר
 )0און אַלס גרינדער און אַקטיװער
טוער פון די חצערי-ציון"

זינט -- 1191

זייער אָרגאַן ,ערד און פרייהייטי (מאָס=

פון יידישער געשיכטע ,איינער פון - 15
גרינדער און אַקטיווער טוער פון שתּרבּות".

קווע  ,)9191אַ געוויסע צייט זיך אָפּגע +

געבּן מיט יידישער פילאָלאָגיע ,פאַרעפנט:
לעכט די אַרטיקלען ,יודיש" (חפרייבד"
 )7און חדי געאָגראַפישע גרעניצען
| פון דער יודישער שפּראַך און איהרע
אויסשפּראַכן" ((ֿליטעראַרישע מאָנאַט=
שריפטן שֵׂן) .אַלס דעלעגאַט פון אבַּער?
גער סטודענטנקרייז ,זיך בּאַטײליקט אין

דער

טשערנאָװיצער

שפּראַךיקאַנטע=

רענץ ,אויף וועלכער געלייענט ארַעפע:

ראַט ועגן דער יידישער אָרטאָגראַפיע.
פון זיינע אַנדערע אַרבּעטן אין ײידיש
זײנען פאַרעפנטלעכט:

עדי אַרבּײיטער=

פראַגע און די אַרבּייטער.געזעצגעבּונג

אייזענשטיין

יהודה-דוד

(כ' חשוון

) געבּ .אין מעועי
--- 1855
ריטש ,שעדלעצער גובּ 2781 ,.געקומען
מיט זיין פאַמיליע קיין ניװײאָרק ,ואן
אַפּריער געווען אַ פאַבּריקאַנט פון הצמ

דער ,דאַן דירעקטאָר פון אַ בּאַנק ,זיך

אָפּגעבּנדיק גלײיכצייטיק מיט העבּרעל=
שער

שפּראַך

עפנטלעכט
און

און ליטעראַטור.

פאַר-

אַרטיקלען אין העבּרעיִשע

ענגלישפיידישע

צייטשריפטן,

געווען

דער ערשטער ,װאָס האָט איבּערגע=
יןידיש קדי
זעצט אױף העבּרעיש או
קאָנסטיטוציאָן פון די פעראייניגטע
שטאַטען" (ניײאָרק  .)1981אין דער

91 -

אייזענשט
יין יהודה-דור  --איזענשטיין יעקב  --אייכעל יצחק*אברהם  --אײנהאָרן אהרן
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צענבענדיקער העבּרעישער ענציקלאָפּע:
| אײנהאָרן אהרן ---4881 021/03
דיע ;אוצר ישראל" ,װאָס א .האָט
) געבּ .אין קײידאַן ,קאָװ=
|
אַרױסגעגעבּן אין ניוײיאָרק ,האָט ער
נער ליטע ,אין אפַּאַמיליע ,װאָס פירט.
ײ
פאַרעפנטלעכט אַן אַרטיקל וועגן דער יירי
ר
י
א
ס
ו
ח
י
ן
ו
פ
רבּנים און גאונים
(
א
ַ
ש
ו
ו
ע
ּ
ש
שער שפּראַך און ליטעראַטור (.3
ס
ט
ע
ר
ק
ינד פון דוד א ,).בִּיז 71
לייז 914 -- 51
י
אָר געלערנט תּלמוד ,דאַן עקסטערן
,
1
א
ן
פ
;
1
1
א
,
א
ק
י
ר
מ
א
ּ
ב
חכמי ישראל
שפּעטער אַװעק קיין פּאַריז ,וואו געעג?
4
:
8
1
ת
ב
ט
'
ו
(
ב
ק
ע
י
ן
ײ
ט
אַײיזענש
דיקט אמַיטלשול און --1191די אָפּטײ= +
) געבּ .אין סאַװראַן,

פֹּאַי לונג פאַר

דאָליע .פון  21יאָר אָן אַן אַרבּעטער
אין אָדעס 5091 ,אַװעק קיין אַרגענטינע,
וואו זיך בּאַשעפּטיקט מִיט סטאָלערײ,

פֿראַנצויזישער

ליטעראַטור

פון דער היסטאָרישײפילאָלאָגישער
קולטעט

אין דער סאָרבּאָנע .די זשור.

נאַליסטישע טעטיקײט

בּאַטײליקט זיך ,דערהויפּט מיט שירים,

פאַ/ :

אַנגעהױבּן 5091

מיט בּריוו פון פּאַרין אין די רוסישי 

יידישע צייטשריפטן ,זיך בּאַטײליקט

אין פאַרשיידענע אַרגענטינער יידישע
צייטונגען .,אויך אומלעגאַלע ..רעדאַק.
אויך אין חהזמן" און אין -זטסן-פוזג?
ן
טירט די צײטשריפטן צבּרױט או
/
ג
ת
.
ז
י
נ
ט
1
9
0
8
ק
א
ָ
רעספּאָנדענט פון

י
יפרייהייט" .,חדער פרייער אַרבּעטער
; -היינט" א .אַנד 1191 .,געקומען קיין.

די אַרבּײטער-אָרגאַניזאַציע?  --אָרגאַן

פון די יידישע מיטגלידער אין די פּראָי 

פעסיאָנעלע פאַראיינען אין דער רעפּוב,
ליק אַרגענטינע

(ערשינען מאָנאַטלעך

/יאאַָר צײט זינט האַרבּסט / .9194

װאַרשע,

זינט 2191

שטענדיקער מיטי 

אַרבּעטער פוֹן אהיינט" ,וואו געשריבּן.

פּובּליציסטישע און ציוניסטישע אַרטיק= - .

לען ,פֿעלזעטאָנען (אונטערן פּסעװדאָנים
ראָדיאָן) ,ט.עאַטעריקריטלק  (פסעווד-.

אײכעל יצחק:אברהם (50ע  | --איינער) .,פּרעסע:איבּערזיכט און פּאָלע.
 )4081געבּ .אין קיניגסבּערג (קאָפּנהאַגן?) .,מיק (פסעוו . ,ספּעקטאַטאָר) ,זיך אויך
געשטאָרבּן אין בּערְלין .,איינער פון די

 -אַקטיוסטע פּיאָניערן פון דער בּערלינער

בּאַטײליקט אין אייניקע אַנדערע אויס:
גאַבּן ,װי י ,מ .װײיסענבּערגס זיודישע -

| השכּלה ,מיטגרינדער פון חהמאסף? און

זאַמעלבּיכער" ,שֵן .א .אז .װ .האָט אי/ .

בּיאָגראַף פון משה מענדעלסאָן ,אַװטאָר

בּערגעזעצט אלַאַנגע ריי גרעסערע און.
קלענערע  .דערציילונגען פֿאַרן װהייגט"

לשון עברי",

זחחברת דורשי
פון ן אַאַ קאקָאַָמעדיע

אין

יידיש

בּיאוריסט,
ארב העניך

אודר וואש טוט מע דר מיט' ,װעלכעאִיז אין פאַרשײדענע נוסחאות אַ צייט
לאַנג אַרומגעגאַנגען אין

מאַנוסקריפּט

און דאָן .געדרוקט געװאָרן ,איין אויס.

גאַבּע  --אין
לין ,)4681

דייטשע

(בּערב-

אותיות

|

 5811 ,10 3ז ,ריזען, ,פון מענדעלטאָן

פון רוסיש ,דייטש ,פראַנצויזיש און אין
בּאַזונדערע ביכער  ---דעם ראָמאַן פון
אַנאַטאָל פראַנס חגעטער זענען דור.
| שטיג" ! (פאַרלאַג גיטלין . ,װאַרשע))819
|און די

קאָמעדיע

פון

מאָליער אדעה.

קא |ַרגער" (פאַרלאַג יחדי צייט" ,װאַרשע

|| -- )1291מיט גרויס ערפאָלג אויפגעפירט
פון זיגמונד טורקאָװוס טרופּע .די לעצ= -

ובשּ,יזפת מעינהודדעילתע"-אשכּ1נ,זית ז"זוספ2ר0ו-ת-ה,1"2ן זיןא5711.שולי,מאןמ .- ,,טע צייט איז א .אויך קאָרעספּאָנדענט .
= װאָסט ,אין ערש און גרוֹבּערס ענציקלאָפעדיען | פון ניװײיאָרקער װמאָרגען .זשורגאַלי,
61

א.

|

בּאַהאַלטנדיק זיך אונטער א פּסעװוראָנים,

/

-

48

+

אײינהאָרן א .י --.אײנהאָרן הוה

28

:
1

)5291 031
אײנהאָרן א ,י/ -1781( ,

אַ בּעל-תשובה ,האָט פאַרלאָזט זאיַיןמט,

בּרודער פון אהרן א .געבּ .אין קײדאַן,

זיך אַרײנגעטאָן אין פרומקייט ,אַװעק:

קאָװונער

ליטע,

צו  51יאָר געקומען

קיין ווילנע ,וויאו אונטער דער השגחה
פון זיין עלטערפעטער ,ש .י פין בֹּאַי

געזעצט זיך אויף דרײַ יאָר לערנען
איו

בּית-מדרש

צו

פּראַקטיצירן

פֶן צוישן דער אָרעי

זוכט אַקורצע צײט ר' מיילעס ישיבה,
דאַן זיך אָפּגעגעבּן

און

דאַן אָנגעהױבּן

מער יידישער מאַ.
סע ,די זין זיינע
/האָט ער געגעבּן

צו וװעלטלעכער

בילדונג ,  1981אַװעק קיין פראַנקרייך,
שטודירט .אַגראָנאָמיע אין דער הויכשול

פון מאָנפּעליע און נאָכן ענדיקן בּאַי

אַ טראַדיציאָנעלע -

שטימט געװאָרן אַלס לערער פון נאַטור.

יידישע דערציונג,

װיסנשאַפּט אין דער אַליאַנס=שול ,מקוה

א .האָט אַפריער

לשראל" אין פּאַלעסטינע .צוליבּ דעם אַסי

אין
געלערנט
חדר אין גאַװאַרעדאָק וואו זיין פאָטער
האָט פּראַקטיצירט ,און שפּעטער אין
קליינעם שטעטעלע רעבּועוויטש5981 .

מילאַטאָרישן גייסט פון דער שול צוריק
געקערט קיין פראַנקרייך ,וואו צואַמען
מיט לעאָן פּאַפּערין ,ד"ר ראַסקין און
ד"ר רוקח געגרינדעט  015-סטס'"ן
און געשריבּן דאָרט ציוניסטישע
6

|אַרטיקלען 2191 .זיך בּאַזעצט אין װאַר?
שע ,ואו אַחוץ אַפּאָר יידישע צײם

געװאָרן

איז זיין פאָסער

ראַבּינער

אין .

װאָלקאָװיסק ,גראָדנער גובּ ,און א .איז
דאָרט פאַרבּליבּן בּיו  8091שרייבּן האָט

ער אָנגעהױבּן זייער פרי,

שוין צוֹי3ן

 -טונגס-אַרטיקלען פאַרעפנטלעכט אין דעם

יאָר פאַרפּאַסט שירים און פּאָעמען אויף

מיטרעדאַקטירטן ײפאָלקס.אונים

העבּדעיִש .,אונטער דער השפּעה פון די

זיהוריה".

בּיי דער

פון אים

ווערטיטעט?

פון

פאַרלאַג.

 4גיכער (בּאָטאַניק ,זאָאָלאָגיע ,פיזיק
און כעמיע) אונטער דעם פּסעװדאָנים

| א .י .ראָגאָדין .אין העבּרעיִש אַרױסגע.

דעמאַקראַטישע שטרעמונגען
ויידישער

יוגנט  אַרײַנגעצויגן

אין דער

אַרבּעטער-בּאַװועגונג פון שטעטל,

אַרי-

בּער צו ידיש ,דעבּיוטירנדיק מיט

געבּן קתּורת עבודת האדמה",2191 ,
קאַרלײלס ,גבּורים ועבודת גבּורים" און

לידער אין חיודישען אַרבּעטער" 4091
און אין קדעם װעג" .פון דאַן אָ זיך

טענס חפילוסופיה של אמנות" (שטיבּל=

בּאַטײליקט

פאַרשיידענע

ידישע

פאַרלאַג) ,וי אויך ארַיי לערנבּיכער

אויסגאַבּן,

;ליטעראַרישע

מאָנאַטש

(אַנאַטאָמיע און פיזאָלאָגיע ,זאָאָלאָגיצ  -שריפטען",
אי

אַבד).

אײנהאָרן דוד (-- 6881

ה)

געבּ .אין קאַרעליץ ,װײסרוסלאַנד ,אין
אַ מיוחסדיקער פּאַמיליע .זי פאָטער,
גאעַוועזענער מיליטער:דאָקטאָר .,איז
| געווען בּאַקאַנט אין דער גאַנצער אוֹמי
געגנט אַלס -מערקווערדיקע יידישע פּער.
| זענלעכקײיט; נאָך  דער שמד פון
זיַנעם אַברודער איז ער געװאָרן

אין
וי

עדעם

פרינד" א .אַז .װו-

 ,9וואוינענדיק שוּין מיט די עלטערן
אין ווילנע ,אַרױסגעגעבּן אַזאַמלונג פון -
זיינע לידער א .ט .חשטילע געואַנְגען"

(פאַרלאַג חדי וועלט"; צװײיטע פאַר.
מערטע אױיפלאַגע  --פאַרלאַג
ַסדהארָטױס.
אאָ
גרעסי ,װאַרשע  - ,)0191װ

זפּראָ.

גערופן אַ גאַנצע ריי אַרטיקלען און רעײ
צענזיעס װעגן

ליריק און אִים

א--ס אײגגנאַרטיקער

אַװעקגעשטעלט אין

ר
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|

| דער ערשטער ריי פון דער יונגער יידי=
שער פּאָעזיע ,אצַווייטע זאַמלונג פון

פּעליעטאָנען ,װאָס אַ טײל פון זי זײ=
נען געזאַמלט אין אַ בּוך א .ט .ש,װאַרץ

א .ט.

און רויט" (פגעדאַנקען און בּילדער",
פאַרלאַג חלעבּענס.פּראַגען ,װאַרשע ,0291
זיז  ,)961װי אויך קריטישע אַרטיקלען און
רעצענזיעס 0291 .פאַרלאָזן פּוילן און זיך

זיינע לידער איז אַרױס 2191

חמיינע לידער" (וילנער פאַרלאַג פון
בּ .א .קלעצקין) .צו יענער צײט אױך

געשריבּן האַלבּ-בּעלעטריסטישע אַרטיק?
לען אין אפריינד" ,אין קיעװער זמ"בפון ,צייט צו צייט" | ,און קלינע
פעליעטאָנען אין װילנער חדער טאָג"

און חווילנער װאָכנבּלאַט" אונטערן
פּסעװדאָנים שגיון לדוד .געצואונגען
( 2191צן פֿאַרלאָזן רוסלאַנד צוליבּ
פּאָליצײיַשע רעפּרעסיעס,

העכער אהַאַלבּ

נאָכדעם װי

יאָר אָפּגעזעסן אין

ב
|ּאַזעצט

אין

בּערלין,

מיטאַרבּעטנדיק

|

אין ניוײיאָרקער זפאָרװערטס" ,וואו אַחוץ

אַרטיקלען ,לידער *ון קאָרעספּאַנדענצן
פון

דײיטשלאַנד,

אויך פאַרעפנטלעכט

אַַניט פאַרענדיקטן

ראָמאַן

אויס דעם

לעבּן פון די יידיש-רוסישע עמיגראַנטן. ,
װאָס זיינען זיך צונויפגעלאָפן אין דער
דייטשער הױפּטשטאָט נאָך דער װעלט=

זיך בּאַזעצט אין מלחמה און רוסישער רעװאָלוציע .זיך
וילנער תּפיסה,
שווייץ .,פון װאַנען געשריבּן אין  /פאַרנומען מיט איבּערדיכטונגען פון
דער װילנער פיודישער וועלט" שירים,
תּנך און פאַרעפנטלעכט עטלעכע קאַ=
מות
ו--
ל-
חמען
חאָע
בּאַלאַדן און פּ
,ײיטער-בּוך" און
פון פּיטלען תּהילים אין װ
אװַאַנדערער (זפון די שריפטען פון דעם זמ"בּ ,דער אָנהײבּי ,בּערלין . 2291
אַניאיינזאַמען יודען"  {|| ,3191וַושׁ) ,די פון וועלכן ער איז געווען מיטרעדאַק* 
דראַמאַטישע פּאָעמע חצביה" (שפּיל אין טאָר און וואו ס'איז אויך אָפּגעדרוקט זיין
איבּערזעצונג פון עלזע לאַסקער:שילער
דריי אויפטריטען" ,4191 ,ש) ,אַ סעריע
;דער וואונדער.רב פון בּאַרסעלאַנע"י
| האַלבּ פּובּליציסטישע אַרטיקלען---אַײינ=
אַרױיסגעגעבּן אין בּערלין ,רעק=
2
דרוקן פון זיין נסיעה איבּער מערב?

אײיראָפּע---אין זשיטלאָווסקיס חדאָס נייע

וויעם" --אַמוזיקאַלישע הוכּרה אין פיף /

| לעבּען" ,אויך מיטגעאַרבּעט אין זצן? זאַצן .,געװידמעט די צען מילאָן גע=
פאַלענע אין דער װעלטימלחמה .פון
| קוגפט -און אין דעם אָרגאַן פון דער יידי.
שער סאָציאַליסטישער פּעדעראַציע אין זיינע חגעזאַמעלטע שריפטען" איז דער-
אַמעריקע קדי נייע וועלט" ,וועלכע האָט וויילע אַרױס בּלויז דער ערשטער בּאַנד
?שטילע יוגענד" (ווארשע  ,0291ז"ז
 7אַרױסגעגעבּן זיין בּוך לידער ,צו

אַ אידישער טאָכטער" .אַ קלײינע אױיס:

4

װאַל פון דעם בּוך איז אַרױיס אין דעם

רייכסטן שאַפונגספּערלאָד ,די יאָרן --5091

װאָס אַנטהאַלט די לידער פון זיין

זעלבּן יאַר א .ט, .װען דער פּריליגג ,2191 .א .האָט אויך אָנגעשריבּן אייניקע
רופט" אין װאַרשע ,ואוהין א .איז
צ|וריקגעקומען פון שוייץ אין דעם

קינדערזאַכן ,די מעשהלעך װאַ מאַמעס
טרערען"? ,אַ מעשה פון זיבּען שטומע

יערשטן יאָר פון דער דייטשער אק

פייגעלעך? (פּאַרלאַג

ב .א .קלעצקי,

פּאַציע ,און דאַן מיטגעאַרבּעט אין די
בּונדישע אויסגאַבּן דערהיפּט אין די

פּעטערבּורג,)6191 ,

,קאָרגנשװעסטער:

טעגלעכע אלעבּענס-פראַגען",

דרוקט ועכנטלעך

וואו געי

סאָציאַל:פּאָליטיש?

לעך" (זקיעווער פאַרלאַג") א .אַנד.
זינען
אייניקע פון זיײנע לידער
געװאָרן אין רוסיש
איבּערגעזעצט

50

|

|
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בּעלימחשבות ,שריפטן  1114מ ,שאַליט ,ד,אָס
דייטש ,פּױליש ,רומעגיש--,א .אִיז איינער
נייע לעבען*  {142 ,9091ה .ד ,נאָמבּערג ,בל"
ר
פון די בּאַדײטנדסטע פאָרשטײיער פון דע
לאַגע צום  ,פריינד*  ,0191א  9211י .ס, ,דער
יידישער פּאָעזיע אין איר אַנטװיקלונגס? .
פּאָעט פון שטילקײט" ,זמ"בּ ,ליטעראַטור* . 14
פּעריאָד נאָך דער ערשטער רוסישער
נ .פ, ,אָהן אגוף" ,לעבּען און װיסענשאַפט*

רעװאָלוציע בּיז ערב דער וועלט-מלחמה,

! זיינע

;,שטילע געזאַנגען"  ---האַרציקע,

לעגענדעס,

חלומות,

ויזיעס  --הגם

איינטעניק אין פאָרם ,אָבּער מיט אַן
אייגענעם טאָן און ריטם ,זיינען דורכ=
געדרונגען מיט אַ טיפן געפיל פון צאַר.
טער בּענקשאַפט; די פּערזענלעכע
סובּיעקטיווע שטימונגען פלעכטן זיך
דורך מיט נאַציאָנאַלע מאָטיװן ,און
א--.ס יידישע

וואו עס קומט

עלעגיעס

און

בּאַלאַדן,

צום אויסדרוק אַן אי=

דעלער שטאָלצער טרויער אויף דעם
קחורבּן פון דער אומה" ,אוֹיף דער אוני
טערגייענדיקער

ײדישקייט,

סימבּאַל=

זירט אין דער ,אַלטער שול" ,געהערן
צו די שענסטע שאַפונגען פון אונזער
יונגער ראָמאַנטיק .אין דעם צװײטן
פּעריאָד פון זיין שאַפן פאַרלאָזט א.
די אידיליש::עלעגישע מאָטיון און ווערט
אַלץ מער בּאַהערשט פון נאַציאָנאַל
אַפּאָלאָגעטישע טענדענצן .ער זוכט בֹּאַ-
שטימטערע פעסטערע פאָרמען פאַר

זיינע נייע טעמען און װענדט זיך צום
קלאַסיציזם  ---אין זיין ליריש;דראַמאַ:
טישער

שפּיל ,צביה",

וואו ער שטעלט 

אַנטקעגן די צוויי היסטאָרישע װעלט=
בּאַנעמונגען ,די אַלט=העבּרעישע און די
העלענישע ,און אין זיין ציקל סאָנעטן
;צו איַידישער טאָכטער" ,װאו ער
פָּרװװוט שאַפן אמַאָנומענט פון נאַצלאָ=
גאַלײיידישער ליבּע ,אָבּער פאַלט אַרײן אין

רעטאָריק .די װערק פון זיין לעצטן פּע:
ריאָד זיינען צו שטאַרק בּאַהערשט פון
סאָציאַלע טענדענצן ,אונטער דער השפּעה
פון די שטימונגען נאָך דער וועלט-מלחמה

און דער גרויסער רוסישער רעװאָלוציע- :

9091

111

ש ,ניגער,

,די ידישעת

װעלט*

 111 ,1מי אָלגין, ,אין דער װעלט פון
2
געזאַנגען* { מ ,זלמנסאָן ,דוד אײנהאָרן און דער
קאַפּיטאַליזם ,--אונזער עתידיי פא  711ב ,אויסלענדער,
,בּיכעריװועלט" ,קיעוו ;11 ,י .מ ,װײסענבערגס

יודישע זאמעלבּיכער"  {1ש ,ניגער, ,צוקונפטי
 {1 1291ב, .דאָס גײע לעבּן" 3291 ,שי{ י .עכּי
שטיין 6000 ,מיאע ,6191 1088לא  ;54כם,/1 ,

---6881 510/
אייסען אברהם ד"ר 1
) געבּ .אין בּריסק.דליטע
אין פאאַַמיליע ,װאָס פירט איר יחוס
פון דעם ,תּוספות:יום-טוב"; זיין זיידע
פון דער מוטערס צד ,יהודה-לײַבּ רובּין,
איז געווען דער גרינדער פון דער קאָ=
לאָניע זיסור המעלה" .בִּיז  01יאָר אין
חדר ,דאַן געלערנט אונטער דער
השגחה פון זיין פאָטער ,הגם אַבּעַל.
מלאכה ,אָבּער אגַרויסן משכּיל און
למדן ,געפּרוװוט אָנקומען אין װילנער
יידישן לערער-אינסטיטוט ,אָבּער 3091
אַװעק קיין אַמעריקע ,וואו אין  7יאָר
אַרום גראַדױַרט אַלס דאַנטיסט .זינט
7

אָפּגעדרוקט אין פאַרשיידענע

גי"

יאָרקער טעגלעכע ,וועכנטלעכע און מאָ.
נאַטלעכע אױסגאַבּן אפַּאָר הונדערט

לידער און זיך פיל אָפּגעגעבּן מיט
איבּערזעצונגען פון ענגלישע קלאַסי=
קער .זיין ערשט

בּוך איבּערזעצונגען

אַנטהאַלט :מילטאָנס ,שמשון הגבּור",
| ,ליאַלעגראָ? ,קאיל פּענזעראָזאָ' ,בײַ.
ראָנס אדער געפאַנגענער פון שילאָן",
שעלליס װאַ געזאַנג צום װעסט-ויגט"
און קלענערע לידער ,טעניסאָנס זענאך.
אַרדען? ,װיטמאַנס װאַ געזאַנג פון פרייען

וועג" און קלענערע פּאָעמען  --מיט
קורצע בּיאָגראַפיעס פון דדייכטער.
אויך איבּערגעזעצט

בּײַראָנס אקין" און
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בּראַונינגס ,שאול" 12 .מיטאַרױס( .-פאַרלאַג חבּילדונג" ,סטאַניסלױ .)1191
געבּער פון חודש:זשורגאַלל .דער הו צו יענער צײט צוגעגרײט אגַרױסן.
מאָריסט",
| בּאַנד שירים ,מייסטנטיילס עראָטישע,

אימבּער שמואל-יעקב (--9881 42//
) געבּ .אין סאַסאָו ,גאַלי

ציע.

בּיז  11יאָר בּאַקומען יאיַדישע

יונג אין דער היים ,דאן בּאַזוכט די .
דערצ

גימנאַזיע  --פרי-

ער אין זלאָטשאָװ.

און שפּעטער אין

װאָס זיינען

ערשינען

א .ט ,זרויזענבּלע-

|טער" (אין פאַרלאַג פון בּ .א .קלעצקין,
 4ז"ו  ,)932פרילינג  2191אונטער? 

גענומען אַנסיעה קיין ארקץיישראל און

{ די געדאַנקען א געפילן פון זיין
בּאַזוך צום אויסדרוק געבּראַכט אין דער

סעריע לידער זאין יודִישען לאַנד" (פאַר.

טאַרנאָפּאָל ,געײ| ||

לאַג

ענדיקט דעם פיי/ ,

אפַאַרמערטער אױסגאַבּע אַרֵויס אין ווין.

לאָסאָמישן פאַז
קולטעט פון לעמ"

|

בי

חקדימה",

לעמבּערג ;2191

אין

מ .היקל  8191א .ט .עהיים:ליע=

דער") ,דאָס ערשטע מלחמהיאָר פאַר.

אוֹנש 
בּערגער
ץ
 אין זיין היימיש שטעטל יעזיערנאַ ,אָנ:ווערסיטעט ,וואו
שטודירט אַלס הױפּטפאַך פאַרגלײיכנדיקע געשריבּן  שװיקטאָריאַ" (אַקאָרדען צו
קנוט האַמסונס דערציילונג  --שפּעטער.
ליטעראַטור=געשיכטע :ערשטע ליטעראַ=
ירישע פּראָבּן --.4091איבּערזעצונגען פון אַרױסגעגעבּן אין פאַרלאַג װנײלאַנד"
ייִדישע ,דייטשע ,אוקראַינישע דיכטער
ווין ,)0291 ,פון סוף  5191בּיז סוף וועלט..
אין פּוױיליש ,שפּעטער אָנגעהױבּן צו שרייבּןן מלחמה אַרײנגעצויגן אין דער עסטריי= .
כישער אַרמײי ,אַדאַנץ זיינע שפּראַכנַײ
ייִדישע לידער ,װאָס דאָס ערשטע פון
בּראַכט אונטער דער רוסישער אינװאַזיע

זיי אונטערן פּסעװדאָנים יונתן אָפּגע| -קענטענישן--אַלס קאַנצעלאַריסט8191 ,

דרוקט אין לײבּל טױיבּישס זחטשערנאַװי=
| צער װאָכענבּלאַט"  ,5091זינט דאַן פאַר.
עפנטלעכט זײער פיל שירים אין אַלע
ייִדישע אױסגאַנן פון גאַליציע און אין

אַרױסגעגעבּן

אין לעמבּערג  2העפטן

פון אַ ליטעראַרישער .מאָנאַטשריפט בי -

לאַנדײ און רעדאַקטירט אַ זמ"בּ ליריק פון
גאַליצישע דיכטער א .טי גװוז 2זסומן
(פאַרלאַג מ .היקל ,וין  --בּרין - 8191
= אייניקע פון אױסלאַנד ,װי א .רייזענס
חקונסט און לעבּן" ,ניוײאָרקער װאידי -נאָך דער צעפאַלונג פון עסטרייך און
שער קעמפּפער" און ;דאָס גייע לעבּן,

/

דעם לעמבּערגער פּאָגראָס אַריבּערגעײ /

| ,דעם פריינד", ,דער יודישער וועלטי פאָרן קיין .ווין ,וואו געפּרוּוט בּאַנײען.
די צייטשריפט שניילאַנד" ,אָבּער מער
א .אַנד 7091 ,געדרוקט אויך אייניקע
ליִדער .אין פּױליש ,טייל אוגטערן פּסעװ ! .וי נאָך איין נומער ניט געהאַט בּיכולת
אַרױסצוגעבּן .אין זיין װוינער פאַרלאַג
דאָנים  46זזין חגן 901 .אַרױסגט.
= געבן אַקליינע זאַמלונג לידער א .ט; .נײילאַנד" .אַרױסגעגעבּן אַזאַמלונג נייע
,װאָס איך זינג און זאָג" (פאַרלאַג ח .לידער שװאַלד אויס װאַלד איין" און חגע=
איצקאָװיטש ,לעמבּערג)  -װאָס האָט ,קליבּענע דיכטונגען" ,וי אויך אַבּיכל
:אַרױסגערופן אַ ריירעצענזיעס אין דער שאויסגעוועהלטע לידער פון הייגע" .פרל -
יידישער פּרעסע .נאָך אַָגרעטערן רושם לינג  1291געמאַכט אַנסיעה קיין אַמע -

האָט געמאַכט זייןפּאָעמע זאסתּרקע"

ריקע ,וואו פאַרבּראַכט  5חדשים ..צוריקי
א

98
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| =אימבּער שמ
אואל
ייי
מעקב
ב-
ּ-ער

| געקומען קיין לעמבּערג ,אַרױסגעגעבּן

|  1העפט פון חליטעראַרישע פלוגשרלפטען",
ווא

אַרױסגעטרעטן

קעגן די עקסטע

שמריהו 

/

09

פאַרטרוימטער בּענקשאַפט גיט צו זיינע |

דעם חן פון
זײין בּעסט

אויפריכטיקערע לידער
קינדישער האַרציקײט.

שטרעמונגען אין דער נייער ייִדישער פֹּאָי  /װערק איז זאסתּרקע" ,בּאַהױכט מיט
עזיע ,פאַרעפנטלעכט אויך אַ ריי אַרטיק?
דעם גײיסט פון אמתער פאָלקספּאָעזיע,
ה
ג
ם
א
לען אין חמאָמענט" וועגן יידיש:דייטשע
ו
י
ך
ד
י
ד
א
ָזיקע זייער פּאָפּולערע 
שויפטשטעלער ,װי יעקב װאַסערמאַן,
אַרטור שניצלער ,ריכאַרד-בּער האָפּמאַן,

פון זיינע געזאַמלטע װערק איז אַרױס.

ב
אַּאַנד

יגעקליבענע דיכטונגען" (פאַר 

לאַג ;נײלאַנד" ,ווין 2 ,1291ז ,)0.7װאָס
אַנטהאַלט ציקלען לידער פון די קרויזעני
בּלעטער"? פון בּוך אהיים:לידער",

די פּאָי

עמע חאסתּרקע" ,די געריימטע פּאַראַ=
| פראַזע פון האַמסונס שװױיקטאָריאַ" און

גאָט פון

אברהם"  --ערשטער געזאַנג

פון דער פּאָעמע בּנימין און טײבּעלע",

פּאָעמע לײידט פון די גרונדפעלערן פון

א--.ס

שאַפונגסמאַניר,

ד"ר יצחק שיפּער ,לעמבּערגער ;טאָגגלאַט? און
,דער יודישער אַרבּײטער*

1

מ ,װאַלדמאן

 1 91:10111 600511216111+נ .פּרילוצקי
7
8,ג' אויפגעהענדיגער שטערן", ,מאָמענט" ;1191
צבי = שפיצער, .,דאָס נײע לעבּען"  ,1191שן
;ין דער
מת 21911 4108011 08008מ .אָלגין ,א
װעלט פוּן געואַנגען"; מ .ר--כ, ,דער חודש"
1291
4

111

,יכערװעלט",
י ,דאָבּרושין ,בּ

קריטיק' ,/חעפט

קיעװ,

ז'; שי ניגער, ,צוקונפט*

,אָמענט" ,זומער ,3291
 '/111 ,1291ה;לל צייטלין ,מ

אימבּער

שמריהו

(אדר -- 8681

אין כּתב-יד  --אַ גרעסערע אָפּהאַנדלונג.
) געבּ .אין זלאָטשאָה.,
איבּער עאָסקאַר אואַײלד אַלס ליריקער" | ,מזרח:גאַליציע; פאָטער פון שמואל=
אַזאַמלונג ליטעראַריש=קריטישע אויפ:
יעקב און ייַנגערער בּרודער פון דעם
זאַצן און אַ ריי איבּערזעצונגען פון דער
העבּרעישן דיכטער נפתּליהערץ איב=
אײיראָפּעיִשער ליטעראַטור ,מאַנכע לידע
ר
בּער ,דעם מחבּר פון שהתּקוה" (װעל=
אי  --ס זיינען איבּערגעזעצט געװאָרן
כער האָט װײניקס און אומבּאַדײיטנדס
אין דייטש און פּױליש ,אריןוסיש איז
געשריבּן אויך אין יידיש) ,אונטער דער
 6ערשינען זיין לידער-זאַמלונג מין
השפּעה פון זיין בּרוֹדערס נאַציאָנאַלע
:דס 08//ס 76086אין דער אי
שירים צוגעשטאַנען צו דער ציוױבאַס
בּערזעצונג פון יעליזאַװעטאַ זשירקאָװאַ
וועגונג און ,אָפּדרוקנדיק זיין ערשטן
(אלישבע)--.א .איז איינער פון די ער
| שטע מאַדערנע יידישע דיכטער,

װאָס.

פעליעטאָן

אין ראובן-אשר בּרוידעסעס

יידישן װאָכנבּלאַט ,דער כּרמל" ,8681

| האָט אַרײנגעפירט די יידישע פּאָעזיע פון
גאַליציע אין דער אַלגעמײנער ידי
טאָנען און סקיצן אויס דעם ידישן
ט
שער ליטעראַטור ,אין זיינע לידער פיל
ל
ע
ב
ּ
ן
כ
ּ
מ
ע
ט
א
ין אַלע יידישע אוֹן העב.
ן
ו
זיך די השפּעה פון דער דייטשער א
רעישע צייטשריפטן פון גאַליציע ,זינט
ט
י
פּוילישער ליריק ,דער סטיל איז נ
1887
העבּרעיִשער לערער בּײ דעף/
ן
ו
א
פריי בּיי  אים פון דייטשמעריש,
זינט'
זלאָטשעװער קולטוס-געמיינדע,
ן
ע
נ
י
ז
אויך .די טענער פון זיין מוזע
6
לע--
ר-ער אין דער בּאַראָןהירש"
:
ע
ר
ן
ו
א
אָפּט סאַנטימענטאַל ,צעפּלאָסן
שול אין יעױערנע 5191 ,נאָכן אָפּ
טאָריש .אָבּער אין זיינע רייפערע זאַכן
טרעטן פון די רוסן אויס גאַליציע אַנט= -
דערגרייכט ער צו אַ בּאַדײנטנדער קראַפט
לאָפן קיין װין ,וואו ג
!עװען בּאַשעפ=
פון אויסדרוק .דאָס געפיל פון צאַרטער
|
טיקט אַלס העבּרעיִשער לערער,

זינט דאַן זיך בּאַטײליקט מיט פעליע.

ד-יצקי
אאימי"ןנ -

1

אימין (--0881

ד-ריץ
ילנ-
איא
יח

) פּסעוו.

דאָנים פון פישל וויטקאָווער,
געבּ .אין קריסטינאָפּאָל ,גאַליציע ,דער.
צויגן אין שטרענג חסידישן גײסט,
אַװעק קײן דײטשלאַנד,
שפּעטער
וואו אין משך פון אַ רײי יאָרן שטו.
דירט די קריסטלעכע װיסנשאַפט און
טעאָלאָגיע ,אָפּגעבּנדיק זיך צוגלייך

משז:צליהו  --אָלגין מ ,י ,ד"ר

2

סטאָק ,טעטיק אַלס כּלל:טוער און ציוניס= '
טישער עסקן .אין כּתבייד ניט פאַרענדיקט:
2טער טייל פון דער חאידישער געשיכטע",
אַ העבּרעלש-יידיש װערטערבּוך א .אַנד,

אינדריץ

משה-אליהו'

(0ש52/

) געבּ .אין אילוקסט.,
--- 0
קורלאַנד ,געלערנט אין חדר און ישיבות,
דאַן עקסטערן 4191 ,אױסגעװאַנדערט
קיין אַמעריקע ,וואו געווען העבּרעיִשער

אויך מיט דעם שטודיום פון תּנך ,תּלמוד
אדג"ל ,צוריקגעקומען קיין גאַליציע,
אונטער דער השפעה פון גרשם בּאַדער

לערער און זינט  8191מיטאַרבּעטער פון
חטעגליכען אידישען קוריער" אין טשי-

אָנגעהױבּן צו נעמען אַן אָנטײל אין
דעם האָ נאָר=װאָס געגרינדעטן לעמ=

קאַגאָ .זיינע דערציילונגען און סקיצן
זיינען אויך געדרוקט אין אַנדערע פּראָי /

בּערגער שטאָגבּלאַטײ :,וואו ער איז שפּע.

ווינציעלע אַמעריקאַגער יידישע צייטונ:

רעדאַקטאָר פון דער
טער געװען
ליטעראַריש:װיסנשאַפטלעכער אָפּטײלונג,

גען ,אין דער טשיקאַגער 88ה0608ס

אין /טאָגבּלאַט" ,װי אויך אין די איבּע:
ריקע ידישיגאַליצישע אױיסגאַבּן פאַר.
עפנטלעכט סקיצן און נאָװעלן ,װאָס האָבּן
אים פּאָפּולער געמאַכט צװישן די יידישע .

לעזער אין גאַליציע 7191 ,רעדאַקטירט
אַ זמ"ב איום:טוב-בּיכער" (זיודישער בּוך.

ה{סססק .צװישן זיינע חסידישע דערציי= +
לונגען איז פאַרהאַן אַ גאַנצע סעריע ,װאָס
אַנטהאַלט די לעגענדעט וועגן הרב מליאַדל,

אָלגין מ ,י .ד"ר (װ-- 8181 42/
מה*
) פּסעװדאָנים פון ש

געבּ .אין
יוסף נאָוואָמיסק;,
אַ דאָרף פוןקיעווער גובּ ,אומאַנער

און קונסט:פּערלאַגי פון מאַקס היקל ,בּרין),

אינדיצקי יחיאל (כ' שבט תּרכיו| -

טעה אַ שאַפער

אויוןעלדער ,פרל.

) געב .אין סװיסלאָטש,

גראָדנער גובּ ,.אַלס זון פון אליעזר קויפ.
מאַן ,זיך בּאַזעצט אין בּיאַליסטאָק אַלס
לערער פון העבּרעיִש ,האָט ער זינט 4981
אַרױסגעגעבּן אַ גאַנצע רײי העבּרעישע
לערנביכער ,בּתוכם אויך אַ שול-אויסגאַבּע
פון תּניך מיט דערקלערונגען אין יידיש

א ,ט ,חתּרגום המלות והענקן" ,חקורא
| הדורות" און זמבטאים נחוצים" (תּרנ"ז--
תּר"ס),

9

אַרולסגעגעבּן אַ שולבּוך

|ייל.
אין יידיש חאידישע געשיכטע" ,ט

האָט אויך

קאָרעספּאַנדירט

סטאָק אין העבּרעישע

פון בּיאַלִי.

און יידישע

צײש

טוּנגען אונטער פאַרשיידענע פּסעװדאַ.
נימען ,װי י פאָגעלזאָהן אי
אייגנטימער פון אַ בּוכהאַנדלונג אין בּיאַלל.

אַנד,

יער אין קיעווער
גוב ,.נאָכדעם אין

װאָלין ,איַיד אַ-
למרן ,אָבּער גע.
כאַפּט אין השכּלה,

זיין זו

האָט דערציגן
אויף תּניך .און גמרא ,אים

אָבּער אויך ניט געשטערט צוֹ לערנען
רוסיש בּיי די פּויערים פון דאיַרומיקע
דערפער און געגעבּן אַ צוטריט צו'
העבּרעיישע

ספרים

חצונים

און אַפילו

צו דער יידישער ליטעראַטור ,װאָס האָט
זיך דאַן אָנגעהױבּן צו אַנטװיקלען .צו

 5יאָר האָט אָ .פאַרלאָזט זיין היים אין
װאַלד

און אַפּאָר

יאָר געקנעלט אי

/
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שפּעטער זיך

בּייטער.שטימע" ,פאַרפאַסט אַלע פּראָ.
קלאַמאַציעס ,װאָס דער צ .ק .פון זבּונד"
גיט אַױס אין דעם שטורעם.יאָר ,5091
שרײיבּט אויך רעװאָלוציאָנער-אַגיטאַטאָ=
ירישע בּעלעטריסטיק פאַר דער אומלע=

יורידישן פאַקולטעט פון קיעוער אוניי

גאַלער יידישער פּרעסע.

 6091מיטנליד

ווערסיטעט{ אַרײנגעצויגן אין דער סטו.
דענטישער און רעװאָלוציאַנערער בֹּאַי

פון דער לעגאַלער בּונדישער טאָגצײ=

דערפער בּיי ישובניקעס.

בּאַזעצט אין קליינשטעטל ראָגאַטשעװ,

װאָלינער גובּ ,ואו געגעבּן שטונדן
אַרבּעטנדיק גלײיכצייטיק איבּערן קורס
פון גימנאַזיע.

וועגונג,

מיט

 0091אָנגעקומען

וועלכער

ער

אויפן

האָט זיך

שוין בּאַקענט אין ראָגאַטשעװ ,יאַנואַר
צואַמען מיט אַ פּאָר הונדערט
1
אַנדערע סטודענטן אָפּגעגעבּן אין סאָל:
דאָטן פאַרן אָנטײל אין די סטודענטישע
אומרוען ,פאַרעפנטלעכט דאַן זיין ערשי
טע פעדעריפּראָבע  ---אַ פּראָקלאַמאַציע
צו די סטודענטן אין רוסיש ,אין אַו=

גוסט אַמנעסטירט ,פאַרנומען אפַירן.

דיקן פּלאַץ אין דער סטודענטנבּאַװע=
גונג אַלס פאָרזיצער פון סטודענטישן
צענטראַל-קאָמיטעט ,גלייכצייטיק מיט.

גליד פון דער יידישער רעװאַלוציאָנע:
רער סטודענטײיגרופּע

זפרייהייט",

פון

וועלכער עס װאַקסט שפּעטער אויס די

קיעווער אָרגאַניזאַציע פון אבּוֹנד" ,זינט
|  3091פאַרבּונדן מיט דער יידישער אַר.
בּעטער-בּאַװעגונג,
סטירט

אויף

אַפּריל

אַ חודש

טונג אין ווילנע חדער וועקער" (שפּע=
טװעפראָלקסצייטונג") ,וואו ער פאַר.

עפנטלעכט

איבּערזיכטן

איבּער

גײע

ליטעראַרישע װערק אונטערן פּסעװדאָג 

נים יוסף ,דערציילונגען און בּילדער
פון רעװאָלוציאָנערן לעבּן און װערט

שפּעטער ליטעראַרישער רעדאַקטאָר פון

דער צייטונג .סוף  6091פאַרלאָזט רוס.
לאַנד צוליבּ שװאַכן געזונט ,שטודירט
| 7091אין היידלבּערג סאַציאַלע ויסנ.
שאַפּטן און פילאָסאָפיע ,גלײיכציטיק
בּאַטײליקט אין די פאַרשײידענע בּונדישע

זמ"בּ,

װאָס זיינען אַרױס נאָך דער

אָפּשטעלונג פון דער ,פאָלקסצייטונג"
דורך דער פּאַליצײ .צוריקגעקומען 9091
קיין רוסלאַנד ,געהאַלטן לעקציעס אין
ווילנע פאַר די אַרבּעטער-אָרגאַניזאַציעס

און אין דער אַװנט-שול ,און אין אויפ.

אַרעי

טראָג פון דער דאָזיקער שול צונויפגע.

אין צוזאַמענהאַנג

ליטעראַיישע כרע:

מיט דער צוגרייטונגסאַרבּעט

אַ יידישן זעלבּסטשוץ אין

די ערװאַרטע פּאָגראָמען,
 4דעם אוניווערסיטעט,
אַ פאַלשן פּאַס קיין וװילנע
גליד פון ווילנער קאָמיטעט

3091

שטעלט איַידישע

צו שאַפן
סטאָמאַטיע זדאָס יודישע װאָרט? ( 3טייל,
קיעװ קעגן  פאַרלאָג בּ .א .קלעצקין  .,2191אויסגע.
פאַרלאָזט
האַלטן אַ ריי אויפלאַגעס) 2191 ,אַרױס=
קומט מיט
געגעבן אין פאַרלאַג אפּראָגרעס? אַ זאַג.
אַלס מיט=
לונג בּעלעטריסטישע זאַכן א .ט .װווען
פון חבּונד" ,דאָס לעבּן רופט" ,אין װעלכע עס

| מאַי  4091ווידער אַרעסטירט

װערט

בּאַפּרײט אין נאַװעמבּער אויף ערבות,

פאָרט אַריבּער אויף אַ געענדערטן נאָ.
מען קיין דווינסק ,דעם דעמאָלטיקן זיץ
פון צ .ק .פון ,בּונד? ,וואו ער שטעלט

צוזאַמען דעם אָרגאַן חבּונדי ,בּאַטײליקט
זיך אין דער רעדאַקציע פון דער װאַר.

שפּיגלען זיך אָפּ די קאַמפּסשטימונגען 
װאָס האָבּן געהערשט אויף דער יידי,
שער גאַס אין דער צײט פון דער רו.
סישער פרײהײטסבּאַװעגונג; קאָנפי,
סקירט פון דער צאַרישער מאַכט ,איו
עס איבּערגעדרוקט געװאָרן  8191א .ט,
חווען קייטען קלינגען"(װאַרשע ,פאַרלאַג .
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,= -יודיש" .אָנהײב  3191זיך בּאַזעצט אין ויין , | 0

בּאַזוכט רייטשלאַנד ,פּראַנקרייך

וואו צוזאַמען מיט אַ גרופע חברים רע= .און  רוסלאַנד ,פרילינג  1291צוריקגע.
דאַקטירט דל בּונדישע .װאָכנשריפט חדי קומען קיין אַמעריקע ,פאַרעפנטלעכט

װאָס איז אַרױס אין פּעטער? | אַ לאַנגע סעריע אָפּהאַנדלונגען און בֹּאַ.

צייט?,

(בּורג ,גלייכצייטיק געאַרבּעט איבּער זיין
דיסערטאַציע חִדער אורשפּרונג פון
מאַרקסיזם אין רוסלאַנד" ,געטראָפן פון

שרײיבּונגען

וועגן

ראַטגרוסלאַנד

אין

פאָרװערטס"? און אין דער ענגלישער
פּרעסע פון אַמעריקע ,מיט װעלכער

דער וועלט.מלחמה אין דײיטשלאַנד און  .אָ .איז
ניט קענענדיק זיך אומקערן קיין רוס | פריער .אין רעזולטאַט פון זיינע ראַדי
לאַנד צוליבּ פּאָליצײיִשע רדיפות ,אַװעץ  -קאַלער געװאָרענע פּאָליטישע אַנשווּני
פאַרבּונדן

קיין אַמעריקע,

ואו אַרײן אין דער

אַרבּעטערשאַפט

אין ,צוקונפט"5191 ,

גען,

איז

געװען

אָ .משפּיע,

שון פון

אַז די יידישע

רעדאַקציע פון ,פאָרװוערטס" ,אין וועלכן  -סאָציאַליסטישע
געהאַט קאָרעספּאָנדירט שוֹין זינט  . ,7091פאַרלאָזן  די רעכטע סאָציאַליסטישע
גלייכצייטיק ממשיך געווען זיין מיט.
פּאַרטײ פון אַמעריקע ,צו װעלכער אִי
פּעדעראַציע זאָל פאַר.

האָט געהערט זינט זיין אָנקומען אין /
דער נייער װעלט ,רייסט איבּער נאָך

מיטרעדאַקטאָר פון דעם אָרגאַן פון
דער

יידישער

סאָציאַליסטישער

פעדע=

דער שלאַלטונג

פון דער

פעדעראַציצף 

ראַציע עדי גנע װעלט,
אין קאָלומבּיאַ-אוניװוערסיטעט אויף דער און זדער צוקונפט" ,און ווען די פעדע-
אָפּטײלונג פאַר עקאָנאָמיע און סאָציאָ ! -ראַציע פאַראײניקט זיך שפּעטער  מיט
לאָגיע 8191 ,בּאַקומען דעם טיטל דאָק :די אַמעריקאַנער קאָמוניסטן ,בּילדנדיק
טאָר מיטן רעכט צפואַרנעמען אַ פּראָ .די חװאָירקערס פּאַרטי" (אַרבּעטער ,פּאַר.
(סעפּטעמבּער  )1291מיטן

{ 619אַריין
1

פּעסאָריקאַטעדרע
אוניווערסיטעטן,

זפאַרװערטס?.

אין אַמעריקאַנער | טיי) ,װוערט ער איינער פון די טוער פון

 9191בּאַשטימט אַלס

דעם

לעקטאָר איבּער רוסישער סאָציאַלער.

יידישן טייל פון דער פּאַרטײ 

און מיטרעדאַקטאָר ,גאעַוויסע צײט
אויך איינציקער רעדאַקטאָר פון איר

געשיכטע אין דער ראַדיקאַלער חנייער

שול פאַר סאָציאַלער פאָרשונג" ,צו דער

יידישן .טעגלעכן אָרגאַן חדי פרייהייטץ. ,

צייט אַרױסגעגעבּן אַ ,בּוּך ועגן פּאָעזיע
װאָס האָט אָנגעהױבּן צו ערשיינען אין /
און פּאָעטען? א .ט .עאין דער װעלט
אַפּריל  -- .2אַחוץ פּובּליציסטיק און -
פון געזאַנגען" (פאַרלאַג אפּאָרװערטס?
ליטעראַרישער קריטיק האָט אָ .אָנגע.
ן
ּ
ב
י
ע
ר
צ
ש
נ
ע
ַ
ש
ַ
י
א
ר
א
ג
ָ
א
ט
ַ
.
ט
ניולאָרק  ,9191ז"ז  ,)113װאָס אַנטהאַל
א
י
ט
י
י
ר
ג
ַ
א
בּראָ=
/סעריעס אַרטיקלען ועגן װליטעראַרישע  -שורן אין רוסלאַנד און אַמעריקע (אַגב
ריכטונגען און ליטעראַרישע וערטן,
זיִך בּאַטײליקט אין פאַרפּאַסן די בּראָ.

אוועגן לידער אין אַלגעמײן' און בּאַ.
זונדערע

אָפּהאַנדלונגען

איבּער

שור חדי סאָציאַליסטישע פראַקציעס אין
ציוניזם" ,פאַרלאַג חדי װעלט" ,וילנע)

די

יידישע ליריקער (ש .פרוג ,מאָריס ראָג

און האָט איבּערגעזעצט  --פון רוסיש:

זענפעלד ,פּרץ ,א .ליעסין ,חי נ .בּיאַ - .חהונגער" פון ש .יושקעוויטש ,חדערציי.
ליק ,יהואש ,אברהם רייזען ,דוד איינ= לונג װועגען זיבּען געהאַנגעגע", ,קעניג.
האָרן ,י .ראָלניק ,ש .יא.ימבּער ,מאַ .הונגער" און חדער געדאַנק"--פון לעאָ-
4ייי-

ני לײב)

און ראַבּינדראַנאַט

טאַגאָר | .ניד אַנדרעיעװ; פון פּויליש:

אַבּאַנד

95

אָלגין מ ,י -- ,אַלטמאַן משה  --אַלטשול שמע {:נפתּלייהערץ  --אלטשולער (אברהם) יצחק

דערציילוגגען---פון

עליוע

אַרזשעשקאָ

(מיט פאָררעדעס פון אָ .און פון בּעלי
מחשבות); פון דייטש--איוגענד-געשיכטע

פון אַן אַרבּײטערין" פון אַדעלהײם פֹּאָפּו.

הייט" ,װדאָס נייע לעבּן",

89

װאַרבּעטער*

צייטונג" ,וי אויך אין דער העבּרעיִשער

מאָנאַטשריפט חישורון" פון ּוקארעשט,

אַלששול

שמעון

נפתלי=הערץ

פון העבּרעיִש  --צוויי בּענד פון מענדעלע | (--- 1811
) געבּ .אין דער
מוכר:ספרים ; פון ענגליש :חדי שטימע
יידישער קאָלאָניע קויטשיץ ,בּאָבּרויס= 
פון בּלוט"--פון דזשעק לאָנדאָן און זצעהן
קער קרייז ,װײיסרוסלאַנד .געלערנט אין
טעג ,װאָס האָבּן אויפגערודערט די
בּאָבּרויסקער תּלמוד-תּורה און דאַן אין
וועלט"  --פון אַמעריקאַנער קאָמוניסט? .ר' װאָלפס ישיבה" ,װעלכע געמזט
דזשאַן ריד 1291 .אַרױסגעגעבּן קמין
פאַרלאָזן פאַר לייענען השכּלה-בּיכלעך.
שטעדטעל אין אוקראַינעײ (פ"ג גורעוויטש,
געווען אסַטאָלער-געזעל ,אַן אַגענט פון
נײ ,ז"זן  08האָט אוױך אָנגעשריבּן
זינגערס מאַשינען ,אתַּבואה-סוחר1091 ,
צוויי גרויסע װערק אין ענגליש:
אױיסגעװאַנדערט קיין אױסלאַנד און
4991

5/56ׂׂ60

אַַאיבּערבּליק

רוסישע

ס! 60100 }0א -

צוליבּ מאַנגל אין וועג-הוצאות זיך פּאַר.

װיכטיקסטע

וואו מיטגעאַר:

איבּער

שרײבּער

די

פון  0281בּין ,0291

מיט כאַראַקטעריסטיקעס

פון די פאַר.

שיידענע ליטעראַרישע שולן ,מיט אָפּ.
שאַצונגען פון די װיכטיקסטע װערק און
מיט ציטאַטן פון רוסישע קריטיקער--,און
-ט{סשסז

84ג| 10 39901601טספ סחך 

מס --- )1אויף יידיש

האַלטן אין קאָפּנהאגן,
בּעט

אין

די

אָרטיקע

יידישע

צײטף 

שריפטן ,אויך א"פ בּ=שמואל ,רע=
אָנגעשריבּן
דאַקטירט חדעם אמת",

אַן אַרבּעט עפרעדעריציאַ .און איהר
יודישע געמײנדע? 1291 .אַרױסגעי.
געבּן ;די געשיכטע פון די יודען אין

איבּערגעז .פון מ.

דענעמאַרק"{ ,ן העפט;--די יודען אין דע

אָשעראָװיטש א"ט עדי נשמה פון דער
רוסישער רעװאָלוציע" ( 2בענד ,פ"ג
| גורעוויטש .)0291 ,פון זיינע בּאַזונדערע
אַרטיקלען איז צו פאַרצייכ ענען  :חווי אַזוי

נעמאַרק אין  61--71יאָהרהונדערט" (קאָפּנ.
האַגן ,ז"ז  .)84אין קאָפּנהאַגענער מאָנאַט.
שריפט חיוגענד:שטימע"  2291אָנגעהױיבּן

צו דרוקן זיין איבּערזעצונג פון דעם

די

שבחינות

מען דאַרף ניט שריײבּען יודיש"
יודישע וועלט"  ,)} ,5191פון זיינע פּסעוו?
דאַנימען זיינען די בּאַקאַנטסטע :דער
אײבּיק יונגער ,יוסף נײמאַן א .אַגך/ ,

אַלטמאַן

בּאַרימטן פּילאָסאָפישן
עולם" פון ידעיה הפּנלני,

ספר

אַלטשולער (אברהם) יצחק (א5/

---+9

) געבּ .אין מאַליאַ=

משח (מאַי -- 0981
שיטשי ,מאָהליעװער גובּ .אין דער פאַ.
) געבּ .אין ליפּקאַן ,בּעסאַ? ! :מיליע פון קרוינישן רב .געלערנט אין .

|
ראַבּיע .געלערנט אין חדר און אין בּית.
כאַסלאַװיטשער ישיבה ,שפּעטער געװען
מדרש ,שפּעטער בּאַװכט דגיימנאַזיע
שוחט אין אָסטראָגאָזשק ,װאָראָניעזשער
אין קאַמעניעץ-פּאָדאָלסק .אַ קורצע צייט
גובּ ,נאָכדעם בּוכהאַלטער 2191 .אויסגעש -
געווען אינסטרוקטאָר פון דער טשער:
װאַנדערט קיין אַרגענטינע ,וואו געווען אָב -
נאָװיצער יידישער קולטוריפּעדעראַציע.
געשטעלט פון יק"א אַלס יידישיהעבּרע-
פּאַרעפנטלעכט זינט  0291לידער און שער לערער אין דער שול פון אֹקְאָי
קריטישע אַרטיקלען אין די יידישע אַף=  לאָניע ,דאַן דירעקטאָר פון דער ות"ת
בּעטער-אָרגאַנען פון טשערנאָװיץ ,חפךיי=
ד"ר הערצל" .אין בּוענאָס.איירעס .זינט
()4

99

אַלטשולער

(אברהם)

שמע --אלמי א/ ,
י-
יאצחלק -

 4פאַרעפנטלעכט אין די אַרגענטי.
נער יידישע צייטונגען לידער ,אַרטיקלען

|

001

רוסיש גאַנץ שאָפּמאַנען ,יהודה שטײנ.
בּערגס

און עטלעכע צענדליק דערציילונגען ,אי=
בּערגעז .קופּרינס חשולמית" וגעדרוקט אין
דער זאידישער צייטונג" פון בּוענאָס=אײ
רעס) 2291 ,איינער פון די רעדאַקטאָרן פון

מעשהלעך,

גנעסינס

חהצידה",

י .בּערקאַװיטשעס דערציילונגען א .אַנד,

אונטער דער פערזענלעכער השפּעה פון

בּיאַליקן הײבּט זי  1291אָן צו דרוקן
אָריגינעלע העבּרעיִשע

שירים און קר

 דער מאָנאַטשריפט חהבּימה העברית" בּאַ=  -טישע אַרטיקלען אין די זמ"בּ חהתּקופה",זונדער אַרױסגעגעבּן אַ קליינע זאַמלונג
חהפּועל הצעיר" אאַ.נד ,אויסגאַבּן .אין

סקיצן פון יידישן לעבּן אין אַרגענטינע א 5

אַגרעסערע

פון דער סעריע זבּיכלעך פאַר יעדען"

יאלישבע (אַרום --5981

חהתקופה" האָט זי אויך פּאַרעפנטלעכט

(

שטאָרבּענעם

אַרבּעט איבּער דעם פאַרײ

גרויסן

אַלעקסאַנדער בּלאָק.

רוסישן דיכטער

פסעװודאָנים פון דער רוסיש:העבּרעישער
ז ,װענדראָף ,פ,אָרװערטס? פון ודצ/פג320 ,
דיכטערין יעליזאַװעטאַ איװואַנאָוי
(
אַלמי א--2981 2|( ,
נאַ זשירקאָװאַ .איר פּאָטעה אין
איהו-חיים
אַדאָפּטירטער נאָמען פון ל
אײיבּאייגענעם פּױער
געװען אַזון פון ל
ע
װ
ק
ס
ָ
א
מ
ן
י
א
ן
ג
י
פון ריאַזאַנער גובּ .דערצו
שעפּס .געבּ .אין װאַרשע אין
אַ פאַמיליע פון אָרעמע בּעלי-מלאכות,
אונטער דער השגחה פון אירער אמַומע,
אַן ענגלענדערין ,איז זי אַדאַנץ איר בּיו  01יאָר געלערנט אין הדר,
שפּעטער אַװטאָם
|
שול.חברטע ,אַ געוויסער ראַסקין ,אַ טאָכ:
זײער
דידאַקט,
טער פון אפַרום פּאַטריאַכאַליש יידיש
אָנגעהובּן
פרי
הויז ,בּאַקאַנט געװאָרן מיט ײידישקײט
צו שרייבּן לידער,
און אַלס גלענצנדע לינגװיסטין און
שוין צו  11יאָר
קענערין פון אַ פּאָר צענדליק שפּראַכף,
פרצן
בּאַזוכט
זיך אויסגעלערנט ידיש און גײיסטיק
דעבּיוטירט אין 
זיך אינגאַנצן בּאַהעפּט מיטן ידישן
,ראָמאַג-צײטונג?,
פאָלק 9091 ,דעבּיוטירט מיט צװיי לֵיי
 .7אַרומװאַג=
דער-זאַמלונגען אין רוסיש חמינוטן? און
עסט= 
א|געהיימע געזאַנגען" ,צו װעלכע זי דערנדיק איבּער דײטשלאַנד
האָט גענומען אַלס מאָטאָ די װערטער רייך ,האָלאַנד און בּעלגיע ,מיטגע=
אַרבּעט אין קראַקעװער װסאַציאַל:דע:
פון רות חעמך עמי ואלהיך אלהי" .איר
ליטערארישע טעטיקײט אויפן יידישן מאָקראַט? ,א ,רײזענס חקונסט און
לעבּען"; זינט דער גרינדונג פון װמאָ:
געבּיט אָנגעהױבּן מיט רוסישע איבער?
מיטאַרבּעטער פון
נ-דיקער
ע-
טט"
שענ
מ
זעצונגען פון ש .י .אימבּערס ;אין
דער צייטונג ,וואו צװישן אנדערן פאַר.
יידישן לאַנד" ,בּיאַליקס יידישער אי"
בּערדיכטונג פון זציון הלא תשאלי .,עפנטלעכט אסַעריע ײדישע פאָלקס-
לעגענדעס פון דעם לעצטן פּױלישן
פון נאָמבּערגס דערציילונגען .אויסגע-
דעם אויפשטאַנד . ,צו דערזעלבּער צייט בּאַ:
לערנט גלענצנד העבּרעיש בי
טיײיליקט מיט לידער און ארטיקלען אין
גרינדער פון ,הבּימה" נ ,צמח און אויף
פאַרשײידענע יידישע אויסגאַבּן פון װאַר=
די קורסן פון ,חובבי שפת עבר" אין
שע און וילנע ,אין נח פּרילוצקיס
.מאָסקװע ,זעצט זי שפּעטער איבּער אויף

11

.

-

-

אַלמי אאַ,ל-ע-קסאַנדראָװ

|

ת,

201

יי

שטעאטער-וועלט" ,פּרצעס זיודיש" ,אין

אויסקלייבּ פון זיינע לידער אי אַרױס

חלעבּען װאוןיסענשאַפט" ,אַלײן רעדאַק=
טירט אייניקע יום;טוב:כּלעטער .סוף
אױסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע,
2
וואו אַ קורצע צייט רעדאַקטירט אַ װאָכנ:
בּלאָט /די בּרוקלין פּאָסט" ,פאַרעפנט.

א"ט ,בי די ראַנדן" (פאַרלאג יעכאָ,
ניויאָרק  ,3291ז"ו  )49און איז זייער

לעכט

פּובּליציסטישע

און קריטישע

ואַרעם אויפגענומען געװאָרן פון דער
אל
קריטיק .זיינע פּסעװדאַנימען:
עלין ,עליאַש ,ל ,יאַש ,ש ,אליהו ,ד"ף.
א .עלקין א .אַנד .לעצטנס אַ נאָענטעף

מיטאַרבּעטער פון דער פרייער װאַרבּײף /

אַרטיקלען ,פעליעטאָנען ,לירישע און
טער שטימע" ,ואו ער שרײבּט זײער
סאַטירישע לידער אין /טאַגעבּלאַט!
פיל איבּער די אַקטועלע פּראָבּלעמען.
חקוגדס" ,ש;אידישען קעמפּפער"/ ,צו-
קונפטח .,סוף  8191זיך באַזעצט אין .פון דער יידישער קולטור און ליטעראַטור,

מאַנטרעאַל אַלס שטענדיקער מיטאַרבּע.
טער פון חקענעדער

אָדלער" ,בּאַטײם

ליקנדיק זיך אויך אין די ניו;יאָרקער
| צייטונגען

חדי צייט,,

,דער

טאָג" ,זפרייע

און װואַרשעװער
אַרבּײטער:שטימע?
חמאָמענט" ,אַרױסגעגעבּן דאָס ערשטע בּוךאין יידיש איבּער ספּיריטואַליזם ,געשריבן
אין אפַיינעם דיכטערישן סטיל ,א"ט /די

צווייטע עקסיסטענץײ (פאַרלאַג ,קאָטמאָס.
ניוביאָרק ,מאַנטרעאַל ,1291 ,ז"ר ,)011
װאָס האָט אַרױסגערופן אַ גרויסן אינטע.
רעס אין דער יידישער פּרעסע .שטרע,
בּנדיק צו שאַפן אצַענטער

סטערער יידישער ליטעראַטור

פאַר

ערג.

אין קאַ.

אַלעקטאַנדראָװ

ח.

(---9681ןטי 52

 )9091פּסעװדאָנים פון וויליאַם מיל:.

לע ר .געבּ .אין פּעטערבורג ,שטודירט
אין ווילנער יידישן לערער:איגסטיטוט,
פון װאַנען 7881
| אויסגעשלאָסן און -
אַרויסגע שיקט
אונטער פּאַליצײ.

אויפזיכט

קיין

קרויגשטאַט.
א9ויסגעװואַנ:
דערט קיין אַמע.
ריקע ,וואו זיך
אינגאַנצן אָפּגעגעבּן דער ליטעראַרישער

נאַדע ,צוזאַמען מיט י .י .סיגאַל און טעטיקייט ,מיטגליד פון דער,סאָציאַליסטל.
א .ש .שקאָלניקאָװ רעדאַקטירט אגַרויס שערזאַרבּעטערפּאַרטײ פון אַמעריקע" ,איז
,פּאַכעײ (מאַנטרעאַל ,)2291 ,וואן
זמ"ב ע
פאַרעפנטלעכט אגב אַן אַרטיקל איבּער
דער מאָדערנער
ענגלישער
פּאָעויער

אַ .געווען איינער פון דינאַענטסטעמיטאַר- .
בּעטער פון אלך יידישן אָרגאַן קאבענד

בּלאַט" ,נאָך איר פאַרמאַכן זיך רעדאַק

טירט  2091דעם חודש:זשורנאַל חפרייע
שפּעטער געגרינדעט אמַאָנאַטשריפט
פּאַר ליטעראַטור ,קריטיק און קולטור .רשטונדע? ,װאָס האָט עקסיסטירט בּלויז
פּראָגלעמען עדער קװאַל" ,פון װעלכן
 8חדשים .זינט דעם אויפקומען פון אדעם
עס איז ערשינען בּלוין איין העפט (דעַ= .פריינד" אין רוסלאַנד רעגלמעסיק דאָרט +
צעמבּער  ,,)2291צוליב אַ--.ס אַריבערט
מיטגעאַרבּעט מיט קאָרעספּאָדענצן ,דער.
פאָרן קיין ניו;יאָרק ,זיינע לירישע לי .ציילונגען ,בּילדער פון יידישן קװאַרטאַל
דער ,קריטישע עסייען און אייניקע גרע=
אין גיו:יאָרק אאַז"װ; אַ בּאַזונדערן אינטע.
סערע אַרבּעטן (איבּער סטאָיום און אַו.
רעס האָט זיין סעריע אַרטיקלען וועגן דער
יידישער פּרעסע ,,טעאַטער און ליטעראַ' :
טאָסוגעסטיע) װערן צוגעגריט צום
דרוק אין אייניקע בּענד .אַ קלייגער .טור אין אַמעריקע (אין די וועכנטלעכע

/
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|

ר

ד"ל

| =אַלעקסאנדראָװ חא-ַ.ל-פּערט פאט

8404

בּיילאַגעס פון עפרייגד"  4091און זיין

דער ,דראמען ,פּעליעטאָנען ,אַרטיקלען
א .אַנד ,זיינען לײדער ניט געזאמלט

}זן) .האָט זיך אויך בּאַטײליקט אין

געװאָרן אין בּוכפאָרם .פון זיינע לידעף

דעם וועג" און אַלס הייסער סימפּאַט

יידישע
איז פּאָפּולער געווען צװישן ד

מאָנאַטלעכער אױסגאַבּע חדאָס לעבּען"
5

קער פון זבּונד"  --אין דער װפאָלקס.

| אַרבּעטער-מאַסן 'אין רוסלאַנד דער רע=.

געװען

געזאַנג זבּרידער ,מיף 

צייטונג"

אוֹן איז

בּיזן טױט

װאָלוציאָנערער

פון די

האָבּן געשלאָסן ".,אַ .האָט אויך געב

ניו=אָרקער סאָציאַליסטישע צייטשרימטן
,דער אַרבּײטער" און די צוקונפט",
אײנער פון די ערלעכסטע און פעיק.
סטע יידישע זשורנאַליסטן אין אַמע=

סאָרע-
רעגי=
אטַע=
אָדער

אשַטענדיקער מיטאַרבּעטער

שריבּן אונטער די פּסעװדאָנימען
ריוועס און דאָן-קיכאָט .בּ .גאָרין
טטרירט אין זײן רשימה אַ--.ס
ואַטֶער-שטיק ,די ערשטע ליבּע
דאָס פאַרגיפטעטע געויסן" ,אויפגע.

ריקע ,איבּערגעגעבּענער קעמפּער פאַר
דער מאָדערנער יידישער קולטור.,
איו

אַ .צװאַמען

מיט

ד'"ר

פירט ,5091
 } 93זי ;761

חײם

זשיטלאָװסקי ,לעאָן קאָבּרין ,אברהם

0

,דאָס נײע לעבען" 111 9091ט,

1שׁ; מ .באַסינס אַ,נטאָלאָגיע?  11ז84 .

אַלפּערט (אַלפּעראָװיטש) דץײ
ליעסין ,קלמן צונזער ,מרים שמר און
און יהודה:לײב כּהן געווען פון די אי ||(-- 3881 52/
) געלערנט /
זין מינסקער תּלמוד:תּורה .און דויגי
ניציאַטאָרן פון דעם זיידישן ליטעראַטור.
סקער האַנטװערקערשול ,שפּעטער אָפּי
/פאַראיין" ,אין ניו יאָרק --,5091דער ער:
געגעבּן עקזאַמען אויף גימנאַזיע4091 ,
שטער אױסגעשפּראָכענער ידישיסטל:
קלײנע

פאַרעפנטלעכט

שירים

/

אין

שער אָרגאַניזאַציע ,פאָרלויפערין פון
די קומענדיקע קולטור-ליגעס--,װאָס האָט
אין זיין פּראָגראַס דעקלאַרירט ידיש  ,8091-וואוינענדיק אין לאָנדאָן ,זיך בּאַ=
נאַציאָנאַלע טײליקט מיט סקיצן און לידער איף.
/קזעלבּשטענדיקע
אַלס
,אַרבּײטער פריינד" און דעם װאָכנ=
שפּראַך ,וועלכע דאַרף װערן די ליטע=
ראַטור:שפּראַך פון דעם גאַנצן יידישן בּלאַט ,נײע צייט" 9091 ,אױיסגעװאַנ* -
42

פאָלק" און אָנגעמערקט אִיבּרײטן פּלאַן
פון אַרבּעט לטובת דער יידישער שפּראַך,

דערט קיין אַמעריקע ,געדרוקט לידער,
|

ליטעראַטור און פּילאַלאָגיע (זוע װדאָס
לעבּען"  ,5091ש) .די לעצטע יאָרן פון
זיין לעבּן אין אַ .געוװען סעקרעטאַר
פון ערשטן גרויסן יידישן פאַרלאַג אין

אַרטיקלען

אָטעק",

װאו

סזיינען

זײינע בּיאָגראַפיעס

פון לעוו

ערשינען
טאָלסטאָל |

און

צײיטונגסראַמאַנען

אין.

;ניאַדקער װאָכענבּלאַט? ,זניו-דושוירסיער.

אידישע שטימע? פילאַדעלפיער /אי?
דישע וועלט",
,פרייע

נ=ין-יאָרק חדי אינטערנאַציאָנאַלע בִּיבֹּלִי :דישע
אויך

און מאמס8

ההה

מ'ה2ט0ע.2

נװײאָרקער

אַרבּײיטער

פאָלק?,

שטימפ",

װאַרבּײטער

שפיהרער",
חדאָס

אֵיף 

פּרעסע",

אידישע אַרבּײטער שטימע" ,די צײט? 
איין .צייט געווען װאַשינגטאָנער קאָ= 
רעספּאַנדענט פון דער װװאַרהײט?.

יאון מאַקסים גאָרקי און זיינע איבּער:
זעצונגען פון ג .מאַטשטעטס דערציילונג .זיך אויך בּאַטײליקט אין ענגלישע
יד" און פון צוויי .זאַמלונגען גאָר .צייטונגען .װאױנט איצט אין אַטי
,זש
לאַנטאַ ,װאו ער פּראַקטיצירט אַלס
קיס נאָװעלן .זיינע אָריגינעלע װערק,
װאַס בּאַשטײען פון דערציילונגען ,יי מעדיקער,
|

501

|

2

אלפּערס;ן

אַלפּערסאָן מרדבי (7581-- )
געבּ .אין לאַנצקרון ,לעבּן קאַמעניץ:

פ=ּאָדאָלסק ,פיל געלערנט תּורה און.
השכּלה ,געפּרוװוט זיך נעמען צפואר.
|
ישיידענע פּרנסות,

די

בּרייטער

אין א גרויסן 3

נדיקן ווערק,

פון וועלכו עס איז דערווייל אַרױס נאָר
דער :1עֵר טייל :װקאָלאַניע מאַוריציאָ-- -
דרייסיג:יעהריגע
אַרגענטינאַ*

יק"א?:קאָלאָניזאַציע .אין

(בּוענאָט:אַײירעס

,2291

|"ן

פאַקסימלע פון בּאַראָן הירשס אַ בּריוו

צוליבּ

צו די מאַוריציער מורשים) ,א"ט 03,
י יאָר אין אַרגענטינע---מעמואַרן פון
| אַ יידישן קאָלאָניסט? איבּערגעדרוקט אין

פֿאַרשאַרפטע 

רדיפות פון דער
צאַרישער רצגי= 

זײידישן ליטעראַרישן פאַרלאַג" (בּערלין
 ,3ז"ז  )793מיט אַ הקדמ? פון ה .ד- ,

רונג אויף יידן--
צוזאַמען מיט זיין.
|פרוי און קיגרע".אויסגעװנדעױט

מררכי

 ,1מיט פאָטאָגראַפּיעס ,צייכענונגען און

געהאַנדלט =גע ?;

װאַנדלט,

/

אה

0601

נאָמבערג און קליינע סטיליסטישע תּיקונים.
מֿיט

דער

ערשסער

דאָס בּוך האָט געמאַכט אַגרױסן רושם

ון אַרױסגערופן בּאַגײסטערטע רעצעני

בּאַראָן
פּאַרטיע עמיגואַנטן פון
הירשס אונטערנעמונג קײן אַרגע2:
טינע ,װאוהין אָנגעקומען 1װש 32/אויסגעצייכנטע לעבּעדיקע שילדערונג.
פון דער ,דעם בּרייטן יידישן עולם אַזוי
 ,1געווען פון די ערשטע גרינדער
פון דער קאַלאָניע מאַוריציאָ ,ואו פאַר - ,װײניק בּאַקאַנטער קאָלאָנאַציע איןזיעס אין דער יידישער פּרעסע סיי אַלס

נעמט זיך עד:היום מיט ערדאַרבּעט,
אַ הײסער קעטפּער פאַר דעם אידעאַל
פון יידישער ערדאַרבּעט ,יאָרנלאַנג גע=

אַרגענטינע ,סיי אַלס װויכטיקע ליטע=
ראַרישע ערשיינונג ,אין װעלכער אַי
אַנטפּלעקט זיך אַלס בּאַדײטנדער בע"

קעגן דער בּײראַקראַ.

הגם מיט ניט

פ-ירט

מלחמה

טישער ,אומגערעכטער און בּרוטאַלער.
 -פּאָליטיק פון דער יק"א-אַדמיניסטראַציע

לגבּי די קאָלאָניסטן און ווע
עפנטלעכט אַ רײ אַרטיקלעגןן דאעיםן פאדַערר".
יידריש-אַרגענטינער פּרעסע ,וועלכע האָבּן

געפונען אַן אָפּקלאַנג אין די ײידישע
און העבּרעיִשע צייטונגען אויך מחוץ
אַרגענטינע .אין נאָמען פון דער חברה
שעזרה" פון דער קאַלאָניע מאַוריציאָ
ּ1אַ,זהיךאַלטנדיק אונטער
האָט ער 1ב19

דעם נאָמען קאחד האכּרים" ,אַרױסגע:
געבּן באַּראָשור זחלוצים הראשונים ---דאָס וועה-געשריי פון די צװאַנציג יעה:
ריגע

קאָלאָניסטען בּיי דער יק"א אין

אַרגענטינאַ? .די לײדנספולע געשיכטע
פון דער יק"א-קאָלאָניזאַציע אין אַרגעג.
שינע האָט ער שפּעטער בּאַאַרבּעט אַָסך

לעטריסטישער

טאַלענט,

גאָר קיין געלייזערטן יידיש ,אָבּער מיט אַן
אײיגענעם

ריטם און אַלע מעלות פון

אַ ניטגעקינצלטן סטיל .דאָס דאָזיקע בּוך -
פון דעם יידישן פּיאָניער אין דער װויי=.
טער פּאַמפּאַ פון דרום:אַמעריקע איז
דער ײידישער ראָבּינזאָן קרוואָ ...דאָס
איז מער װי אשיַלדערונג ,װי מעמואַרן.
דער אמת אַלײן אין זײן נאַקעטקײט

װערט דאָ דערהױבּן צו דער מדרגה
פון קונסט" (ה .ד .נאָמבּערג)-- .אַ .האָט
אויך אָנגעשריבּן ראיַי סקיצן און דער.
ציילונגען

אוס דעם ײדישן לעבּן אין

די אַרגענטינישע קאָלאָניעס (אַ טייל פון
יי געדרוקט אין דער סעריע

-בּיכלאַך

פאַר יעדען?? חדער בּראָדיאַגאַ? א .אַנד,
און ,קאָרטען"( ,פוענאָס-איירעס (,)9191
ער

איז געוען דער הױיפּטמיטאַרבּעטערף.

/

פט
ַיל--
אדכ
אַלפּערסאָן מר
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פון דעם מאַוּריציער װאָכנבּלאַט אדער

בּיי מלמדים,

פערטיידיגער" און נעמט אאַָנטײל אין

עולם אין די קלויזן,

פּרעסע

דער יידישער

פון אַרגענטינע.

אלפט בּנציון (ר"ח כּסלוו תּרי"א --
) געבּ .אין וילנע.

בּיז

אויך געלערונט מיט דעם
פּאָפּולער

געװוען

אַלס װזאָגער" .די אָקופּאַציע פון װילנע
האַרבּסט  5191האָט אַ--.ן געטראָפּן אין -
מינסק ,פון דאָרט אַװעקגעפאָרן מיט זייגע -

בּרימצווה געלערנט אין חדרים און צוויי זין קיין פּאָלטאַװע ,וואו ווייטער גע-
ווילגער ישיבות ,דאַן מיט זיין פאָטער - ,פירט דעם זאָקנגעשעפט .נאָכן טויט פון
זיין פרוי צוריקגעקומען  2291קיין ווילגע--.
זיין ערשטער חיבּור איז געווען אַ ידי
שע בּאַאַרבּעטונג פון מאָלטשאַנס ספרל 

דעט זנאַװאַרעד?
קער מתמיד" ,צו
 5יאָר געבּליבּן
אַ יתום ,אַװעקגע.

וועגן װילנער גאון זאבן שלמה" --פאַר.
מיצט פאַרלאַג .דאַן האָט ער איבּערגע=

פאָרן לערנען קיין -

איישישאָק ,צו - 71
יאָר חתונה גע:
האַט ,די צייט פון
קעסט געלערנט
אין גאוֹנס קלױז 1781 .אַװעקגע=
פאָרן קיין ארץישראל ,פאַרבּראַכט
אַ פּאָר יאָר אין לרושלים ,הברון
יפו ,אָבּער צוליב פאַמיליעןסיבּות
געמווט זיך צוריקקערן קין וויל.
נע ,װאו ער האָט מיט דער הילף
פון זיין פרוי געפירט מסחר,
צאוַפקָל ,װאָס מ'האָט אים בּאַגנבעט
זיין גאַנצן פאַרמעגן ,אָנגעקומען פאַר
אַ בּעל-מגיה אין דער דרוקערײ פון

דורך

יהודה.לייבּ מ"ץ ,וואו ער איז אָפּגעװען

זעצט אויף יידיש רבּינו יונה גירונדיס.
זשערי

תּשובה"

(צוזאַמען

מיט דעם

אַנטאָקאָליער רב רי אַברהם קרעטשי

מער;
6

פאַרלאַג מ"ץ ,ערשטע אױסגאַבּע
די נעמען פון די איבּערזעצער

זיינען אָנגעגעבּן נאָר אין דער רוסי?
שער טיטל:איבּערזעצונג ,װי דאָס האָט"
געפאָדערט

די

צענוריתּקנה,

איפן

יידישן שער בּאַהאַלטן זיי זיך אונטער
די ראשייתּיבות :אב"ן.ישר"ה --קרעטש.

מער ,רבּ"א --ר' בנציון אלפס ,אוֹן.
אָלס צווייטן טייל ? ---ספר היראה" (מיט.

אייגענע הערות און אַ צוגאָבּ פון צמעשה
נורא מיט ר' משה גלאַנטי פון ספר חמתוק
ומדבש") ,װי אויך ר' אברהם יגֶלס חלקח.

העכער  51יאָר ,קאָרעקטירנדיק צװישן

טוב" ,זצוואת הרמבּ"ם" א .אַנד ,אַלס
קעגנווירקונג צו דער װאַפּיקורסישער?"

בּיכער ,פּוסקים ,ושו"ת א אַז"וו .פאַרלאָזט

יידישער

ליטעראַטור 0091 .אָנגעהױיבּן

מקומות ,בּיו װאָלגער קאַנט ,קאַװקאַז,

בּעריהמטע געבּילדעטע רחל מיט איהר

אַנדערן יהושע

שטיינבּערגס

ווערטער.

די קאָרעקטאָר-שטעלע ,האָט אַ .געפירט  -אַרױיסצוגעבֶּן זיין סעריע חמעשה
אַ ווירקליכע הערצליכע ליעבּע
זיין פרויס זאָקנפאַבּריק ,צוליבּ דעם
איינציגען ,וועלכען מען דאַוף
געשעפט אָפּט אַרומגעפאָרן איבּער רוסי
אַ וואונדער שיינע היסטאָריע
לאַנד ,אָנשפּאַרנדיק אין די ווייטסטע

אַלפס--
צו דעם
ליעבּען;
פאָן א

און אויסניצנדיק זיינע נסיעות אויך צו געליעבּטען יאָזעף" ( 01טײל ,העכער
מעורר זיין די פאַרװאָרפענע יידישע  54דרוקבּויגן ,פארלאַג ש .שרעבּערק)--,
קיבּוצים צו פרומקייט .אין וילנע זיך אַ מין היינטװעלטיקער מוסרי:ספר ,גע=
פיל אָפּגעגעבּן מיט דער דערציונג פון שריבן אין דער פּאָרם פון דערציילונ=
אָרעמע קינדער אין  .תּלמוד-תּורה און  -גען ,פאַרפּלאָכטן מיט משלים און

901
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אַלפס בּןיציון

מעשיות ,אין אַ זשאַרגאָניזירטער שפּראַך,
פול מיט האַלבּ בּאַלעבּאַטישע ,האֲלבּ
בּטלנישע פּלאַכקײטן .דאָך האָט עס
געהאָט אגַרויסן אָפּגאַנג ,בִּיז דער

וועלט:מלחמה אויסהאַלטנדיק  21אופ:
לאַגעס ,װאָס האָט בּאַװאױגן די רומלי
פאַרלעגער מ"ץ ,ראָזענקראַנץ ,עטשטיין
צו בּאַשטעלן

בי

א -.שטיקער חמעשה

|

011

:

פון גרשון פּיעסטון (פון מאָה?
ליעוו אויפן דניעפּער ,יליד שקלאָו)---
חהמטיף  ---דער רעדנער ,שיינע רײםף/
זיניגע דרשות פיר פערשידענע צײטען.
! אין

לאָהר"

(תּרס"ג ,ז"ז

|ןא ,)21+

זמעשה אלפס ופרי הגפן אָדער צוקער
געבּעק'ס אונד וויין  ---צו ערקוויקען די
האַרץ פון אונזערע בּרידער און שוועס=

אַלפסײ פאַר סידורים ,מחזורים ,הגדות / ,טער נאָך זייער שװוערין טאָג אַרבּײט,
לעזין מיט פערגעניגען די ויכטיגע
תּיקון ליל שבועות ,כֹּל בּוֹ לשבת.
אינטערעסנע נייעס פון די .עויגע
אַ .האָט אויך פאַרפּאַסט אַ ש"ס תּחינה
פאָלקס-בלאָט פון דעם בערימטען
;מעשה אלפס" א .ט .חמקור דמעה"
( 842תּחינות כּמנין רח"ם ,מיט בּיאורים ,הימעלשין רעדאַקטאָר" ( 2טײל ,זײן
 )0חהטפות לטטפת" ( 8תּפילין
פאַרלאַג ראָזענקראַנץ און שריפטזעצער),
אַ מין נײימאָדישן חצאינה וראינה" א .ט.

 רעדען אין זשאַרגאָן און  61אין לח"ק,זיז , ;)81765דער בּעריהמטער יונגער

און פמעשה אַלפס" (װאַרשע ,תּרע"ג ,ז"ן

אַלפס

 אוצר התּורה"--מיט אָנמערקונגען ,משליםאון  81פּרושים (ווילנע ,1191 ,הלק א' | דרשן אָדער משיח אלמים*  --פון הרב
מ"ר בהר"ר יעקב ראובן ז"ל,
אויף בּראשית בּיז ויחי ,ו"ז  ,)415אָנגצ הגדול א
מחבּר סי חבּית אַברהט" (תּרס"ט ,זײז ;)69
הויבּן צו בּאַאַרבּעטן אוֹיף יידיש משניות,,
לכתחילה אין די מחזוראויסגאַבּן פון ראָ :חאַ גיבּעט בּריעף ,װאָס די בּעריהמטע
יהודית שרייבּט צו איהר בּרוֹדער הגביר
זענקראַנץ און דאַן א .ט; .נשמת אדם"--.
|פּולל פּרקי משניות על סדר א"פבן מיט .המשכּיל פּייני איגנאַץ אַסימילאַטאָראַ=
וויץ"  --פון ש .מאַצקעוויטש,
אַ פּירוש אין לשון:הקודש ,אַ יידישן בּיאור
0

אַחוצדעם האָט אַ .אונטער דער פלף=

מחבּר

ס' אגבולי ציון" ,און

(זיז ;)2

;אגרת

השבּת" --איבער=

מע מעשה אלפס" אַרױסגעגעבן  ---דאָס |-זעצט פון , '0שלש אגדות השבּת"
ר' נחיחיים בֹּרי משת פון קאָברין,
רוב מיט זיינע הוספות אָדער פאָררעדעס--

אַ ריי פרעמדע חיבּורים ,אויך געשריבּענע

מייטטנטיילס אין דעמזעלבּיקן גייסט און
סטיל ,דהיינו :פון ברוך בּן רפאל הלוי
יפית (המכונה בּרי"ף ,שו"בּ און מטיף

אין טאַגאַנראָג ,מהבּר פון די ספרים
זאגרת השלום" ,חקול בּוכים? און שו"תּ

זיפה לתשובה")  ---חפאָלק'ס דרשות ---
רייכזיניגע

רעדעס

אױף

ראש השנה,

סכּות ,חנוכּה ,שבועות ,נצחיות ישראל,
| פיעל פּסוקים און מאמרי חו"ל ער
קלערט לפי רוח הזמן" ( ,2191ז"ז ,)211
חמיין זיידע'ס הגדה אָדער אַפּאָגװאָם
אויף דעם אַפיקומן" ,אין גראַמען ,זייז ;)04

מחבּר פון חאבות ותּולדותיהן" און
,עונג שבּת"; זחפּעמון--דער גלעקעל--
אויף צוא װעקען אונזערע בּרידער

לעכודת הבּורא ברוך הוא ,צו זיין ער=
ליכי אידין און ערליכע לײט ,און
עבדים נאמנים למלכּנו ולארץ מולדתּנו"--
חון (געב,
פון מאיר בּן לא"א יצחק א
אין גראָדנאָ ,געװען שמש אי אַ פּעי
טערבּורגער שול ,פאַרפאַסט אַפּאָר
בּיכלעך אין יידיש ,צוישן זי ,אַ פאַר*
צייסיקער

איד  ---צוויי

העכסט

אינטע:

רעסאַנטע ערציילונגען :דער פּלעט אויף 

שבּת ,דער שמעק טאַבּאַק",

פּעלער=

1

|

אָלפֿס בןיציון = אלקאָן יהישע -אָ-לשװאַנגער

אליתּו

|

ה

2112

אַ תּלמיד-חכם ,געענדיקט בּרעסלער ספָי -

בּורג 6091 ,ז"ז -- )23צ.ווייטע אוים.
לאַגע (תּרס"ר ,זי  .)2אַ .האָט אויך | מינאַר און בּערלינער אוניװוערסיטעט. ,
אַרױסגעגעבּן אייניקע ספרים אויף לשון .איז געווען אזַון פון דעם בּאַקאַנטן רי
קודש ,װי ,הלכות רב אַלפס מעל
םואים | יצחקיזאב אָ ,.רב אין טױיראָגן און שפּעײ .

מעשה אַלפּט? ,חמיטב הגיון"  ---איבּער.

טער אין פּעטערבּורג ,יידישע לימודים 

;געזעצט פון רי שמשון רפאל הירש ,דורך
הרב ר' יצחקאַײיויק
הירשאָוֹיטש,
חמעשה אלפס על חמש מגלות" /טאַלסען ;3

מיט זיין יינגערן

אין

3291

בויגנדיקע

אָפּגעדרוֹקט 

בּיעכלעך ,דהינו:

חברה'ניקעס

עדער

אַ סעריצ 

שווײיסע

װאונדערליכער

אָפּעראַטאָר אדער היליגער זיירפאָ:
דים"; ,דער האַכגעשעצטער

גאַסט",

חדל 

נשיאים" ,עדער קלוגער קינד" (בּיחלקים),
,דער שרעקליכער טעות" (גי חלקים),
וואו דער מחבּר פּרוּװוט זיך אויף אאַומ?
בּאַהאָלפענעם קוריאָזן אופן אויטצן?

צוזאַמען

יעמנואל (זע) ' געלערנט

בּרודער.

בי !אַברהם2

מרדכי פּיורקאָ .אין גראַיעװאָ און בי
ש .ל .ציטראָן אין סוּװאַלק ,ואו בּיידע.
בּרידער האָבן אויך געענדיקט דגיימ.

נאַזיע .דאַן שטורירט נאַטורװיסגשאַפט
און מאַטעמאַטיק

אין

פּעטערבּורגער /

אוניווערסיטעט און מֶעדיצין און פילאָ.
סאָפיע אין די אוניווערסיטעטן פון בּער:
לין און

וירצבּורג ,אין דעם לעצטן

אויך פּראָמאָװוירט אַלס דאָקטאָר .נאָך
אַלס סטודענט אין פּעטערבּורג זיך אָפַ.
טענהן מיט די חפּראָלעטאַרין און בּונ=
געגעבּן מיט פּאָליטישער עקאָנאָמיע. ,
דיסטן" וכּדומה.
| דער ערשטער איבּערגעזעצט ליבּמאַנס
ווערק וועגן קאַרטעלן אין -עאססאכ
.
/אַלקאָן יהושע (ג' שבט - 5981
 ,604664 )63060ואָו פאַרעפנט,
) געבּ .אין סעלץ ,גראָד.
נער גובּ ,,געלערנט העבּרעיִש בּיים פאָ ..לעכט אויך זעלבּשטענדיקע ארטיקלען
ט|ער ,אַ העבּרעיִשן לערער ,שוין אַלס אונטער די איניציאַלן '.ס }ץ ,זיך אויך

ייִנגל געקנעלט אויף אדַאָרף און אויפן

= 61טן יאָר אױסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע.
אונטערן פּסעװדאָנים י .עלקין געדרוקט

סקיצן און דערציילונגען אין חדאָס אי.

בּאַטײליקט אין {-ו1נטוזסקח-סמסזקסד1
--.8462/ 1 38איינער פון די גרינדער

און מיטרעדאַקטאָר פון דעם ווילגער
טאָגבּלאַט

חלעצטע נײיס" בֹשׂעת דער

דייטשער אַקופּאַציע ,געשויבּן דאָרט פּובּ- .

דישע פאָלק"  ,4191אין זמ"בּ לאיסט
:
בּראָדװײ? און שפּעטער אונטערן אייגע
נעם נאָמען  --אין ,טאָג" ,אװאַרהײט" ! ,טאָנען אי אַנד .גענומען אָנטײל אין וויל+| אפרייע אַרבּײטער שטימע" ,װקאַנגרעס" - ,נער געזעלשאַפּטלעכן און קולטורעלן 

ליציסטישע .אַרטיקלען ,טעאַטער-פעליע.

שקונדס" ,אאָנֿהויבּ" חקעמפּפער" | .האָט.
געשריבן יאַ סעריע זאַכן אין דארַאַמאַטי=
שער פּאָרם ,וועלכע פצרעפנטלעכט
דערהויפּט אין חפּאַרװערטס",

לעבּן ,לעקטאָר פון יידישן פאָלקס:אוני.-

| ווערסיטעט ,מיטגליד פון קאָמיטעט אמפיצי
/השכּלף" אאַז"וו .אָנהײבּ  9101פאַר/ . .
לאָזט וילנע , דאַן פאַרװאַ:טער פון .

|פאַרלאַג עװאָסטאָק" אין בּערלין ,איבּער- .

אָלשװאַנגער |אליהו (י"ט כסלוו (געזעצט
|-- 8081
דע קליינער געאָמעטער? פון װ .און /
| ) /געב ,אין גראַ=- .
.
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(ג | .הי יונג (דרעזדען  ,1291זיו / 784
זיין פאָטער ,אַ אָנגעועענער סוחר ,אַ ייד דער כּופר פון סאָאַנאַ" פון גערהאַרדט-
פאַר דעם דאָזיקן פאַרלאָג:

/

צע} 

-

אָלשװאַנגער אֵ
אלי
ָהלוש--
װאַנגער עמנואל  --אַנדערסאָן װאַלטעײ

והוױצאפוּיטימאאַן (בּערלין 2291 ,זין )641
ָכ.נט זיך אויס מיט זיין שטרעבּונג

אָ-פּעוהיטן די רײנקײט פון דער יירי;

411

צונג זיין פּאָרטראָג זװאיַכּוח מיט גאָט"

(אַ פּרק פון יידישן פאָלקלאָר) און אין

דעם

יאָהאַניסבּורגער חודש-ושורנאַל

שער שפּראַך און זי בּאַרײכערן פון
אלרע =אײגעגע מקורים דורך אר=
כאַיומען ,העבּרעיזמען און נעאָלאָגי?מען .אין ווילנער העבּרעיִשן זשורנאַל

שפּראַך

פֿאַרשטאָרבּענעם יידישן פילאָסאָף הער

ליש .אין כּתב:יד :דער תּנך אין יידישן

חדרום-אַפריקע"  ||{ ,3291און שָן ,פאַר:
עפנטלעכט אַן אַרטיקל קאידישער פאָל-
| קלאָר

אַפּריקע?  ---וועגן דער
אין דרום?

פון די

דרוםאַפּריקאַנער יידן,

פון ש .צלי.טראָן זמעת=לעת"  ,8191ב--ג | ,דער װירקונג פון ענגליש און בּוריש
פאַרעפנטלעכט אַן אַרטיקל איבּער דעם אויף יידיש און פון ייריש אויף ענג.
מאַן כּהף 

/

עמנואל

אָלשװאַנגער

) בּרודער

(--- 1885

פון אליהו אַ.

הומאָר  ---אַ זאַמלונג פאַלקסװויצן אויף
פאַרשײדענע פּסוקים פון תּנך; שטײ.
דיען צו דער יידישער

סעמאַזיאָלאָגיע;

| שטו
דירט מעדיצין אפויןלאָלאָגיע אין

משה רבּינוס טוט  --אַ יידישע מיס.
טעריענשפּיל נאָכן תּלמוד און מדרש;

מיט אַ

נביאים אין

קיניגסבּערג
דיקט

און שװיץ,

בּערנער

|  6191געעגם

אוניװערסיטעט

איבּערזעצונגען

פון די

דאָקטאָר-אַרבּעט 610 421960860616.1-

פערזן לויט דער מאָדערנער װיסנשאַפט:

20 60 460 |0601/ט}
0
0 001480100969061615 6400/סמע .ָ41אַלס סעקרעטאַר פון דער יידי:

לעכער תּנך-פאָר שונג,
!ַנדערטאָן וואלטער (א=-5881 01/
א

-

) געבּ .אין מינסק ,ווייסדוס?
שער סעקציע פון דער שװײצאַרישער
לאַנד ,בּיי דייטשע עלטערן ,געענדיקט זיין
עטנאָגראַפישער געזעלשאַפט -- 8191
שטודיום אין קאַזאַן מיטן טיטל דאָקטאָר
 0און אין אױפּטראָג פון דער דאָ : פון וועלטליטעראַטור 8191--2191 ,פַּרי:
זיקער געזעלשאַפט אַרױסגעגעבּן א"ט
װאַט-דאָצענט פון מערב-אײיראָפּעאיִשע לי.
זראָזינקעס מיט מאַנדלען" אפַאָלקלאָ
ן
ר
ו
ט
ַ
א
ר
ע
ט
ן
י
א
ר
ע
נ
ַ
א
ז
ַ
א
ק
אוניווערסיטעט,
:
ריסטישע זאַמלונג פון יידישע פּאָלקס  8191בּאַשטימט אַלס עקסטראַיאָרדיבאַ.

מעשיות ,פאָלקסלידער ,גלייכווערטלעך

רער פּראָפּעסאָר .דורך פּאָליטישע סיבּות

און וויצן ,צוליבּ דעם פעלן פון איַידי.

פאַרװאָרפן קיין מינסק ,געפירט דעם

עןד-ר-וקט
גער
שער דרוקערײי אין בּ
אין לאַטײנישע אותיות ,מיט אַ קורצן

לימוד פון דייטש אין אײניקע ידישע
מיטלשולן ,זיך אויסגעלערנט דאָרט יידיש
און געזאַמלט מאַטעריאַלן פוּן יידישן

קאַפּיטל איבּער יידישער גראַמאַטיק אין
דײטש און אַ ײדיש:דייטשן גלאָס:ר,
אַלס ציוניסטישער טוער און איינער פון

די גרינדער פון אַלװעלטלעכן ציוניס.
'טישן סטודענטן?פאַרבּאַנד חהחבר" מיט:
| =געאַרבּעט אין פאַרשײידענע ציוניסטישע

צייטונגען,
1

דערהויפּט אין שווייץ ,זיגט

טעטיק פאַר

ציוניסטישע

צװעקן

= אין דרום-אַפריקע ,וואו 1א2ַ9ר1ױסגעגעבּן.
אין קײפּטאָן

אין ענגלישער איבּערזע.

פאָלקלאָר ,קינדער=גראַמען ,פאָלקסלירער,

מעשיות ,אַנעקדאָטן ,בּסך-הכֹּל  2331זייטן,
זינט  0291פּראָפּעסאָר פון עסטאָנישן און
פאַרגלייכנדיקן פאָלקלאָר אין דאָרפּאַטער -
אוניװערסיטעט .האָט אַחוֹץ קלענערע
אַרטיקלען אין .פאַרשיידענע פאָלקלאָריס:
טישע אױסגאַבּן און די גרעסערע אַה/ .
בּעטן -תסק88

83

ע הסתצץחה

פגהאסק

הפ (בק.אַ|,זאַן ,4191 ,זײן

כ{1

אַנדערסאָן װאַל .ער  --אנדרעע ריכאַר=

-

 5און 60691121320 6929117זסזז

ליײיפּציג  ,1881ז"ז  ;)692הגם ניט פרי"

(דאָרפּאַט  ,3291זיז  ,)44זיך ספּעציעל אָפּײ .פון אַ געװויסן אַנטיסעמיטישן בּייטעם,

געגעבּן דער פאָרשונג איבּער דעם דורך

אָס דאָזיקע װערק פאַר איי.
רעכנט זדיך

ג .אַ .בּירגערס בּאַלאַדע בּאַרימט געװאָרע-
נעם אַנעקדאָט מיט דעם קיסר און דעם

נער פון די בּעסטע אַרבּעטן אויפן גע=

גלה און צוניפגעזאַמלט װעגן דעם
 זייער אַ גרויסן מאַטעריאַל ,װעלכן בּאַיאַרבּעט אין זיינע בּיכער 8-קסהח}ץ
מיד 18662ז פיקסד( ,בּי | קאַזאַן ,6191

זיז  402, )025סמט ז( ,691461העלסינג:
פאָרס  ,3291זיין  ,)944און 02/טחס 5זס

060

 69261/ 083 1042 62/מסע

 601ז( ,66/50118דאָרפּאַט  ,1291ז"ז

בּיט פון יידישער עטנאָגראַפיע ,װאָרעם

דער אַװטאָר האָט אויסגעניצט אַ אומ=
מאַטעריאַל ,צ-ונויפגעזאַמלט

געהייערן
פון פאַרשיידענע בּאַשרײבּונגען פון דעם
יידישן לעבּנסשטײיגער און כאַראַקטער,
און דער ערשטער אָנגעװענדט צוּ יידן
וי צו אבַּאַזונדערער ראַסע די וויסגײ
שאַפּטלעכע מעטאָדן פון דער מאָדערנער 

עטנאָגראַפיע און אַנטראָפּאָמעטריע ,דאָס.

פון דעם דאַי

קאַפּיטל זע פון דעם ווערק--חדי יידן און די
שפּראַך"--בּאַשעפטיקט זיך אויך (זז--401
 )9מיט זיידיש:דייטש", ,מוישעלן".,

פאָלקס.

שהעבּרעישע װערטער אין דֵייטש" ,חזרט
אָבּער בּלויז איבּער ,װאָס צוגץ ,אַװע?

ערגעץ אין איַידישן קיבּוץ פון נאָענטן
מזרח (אפשר אין מצרים) אלַאַנגע

לאַלעמאַן און פּאַלינקאַװסקי בּרענגען
וועגן דעם ענין ,מיט אצַוגאָבּ פון אייי

(אַ סברא --

גענע איבּערגעאַײילטע בּאַמערקונגען; װוי,

 42-- ,9יידישע װאַריאַנטן

זיקן אַנעקדאָט
מינסק),

קומענדיק

דער דאָזיקער

אַנעקדאָט
צייט

פאַרצייכנט פון אַ .אין

פאון

צום

אויספיר,

אַלװעלטלעכער

אַז

איז צוערשט אויפגעקומען
יאָר

058

אין װע יר"ה נאָך קריסטוס) .פון למשל ,אַז יידיש איז אַ שרעקלעך פאַר?
דאַרבּן דייטש .אינטערעסאַנט זיינען די
יידישן פאָלקלאָר האָט אַ .נאָך פאַר-
עטלעכע שורות ועגן דער פאַרשפּרײ:
עפנטלעכט דעם בּאַקאַנטן אַנעקדאָט
טונג פון יידיש אין אַזיע ,ציטירט פון
;איני יודע" ,אין 68009142 0. ׂ)6-
 ,42/0291 1611. /6485410בי מ | /די רײיזעבּאַשרײבּונגען פון ערמאַן ,האַנ5
סטעען ,לעהמאַן ,פּעטערמאַן א .אַנד,
זיז .56--26
עס װערן דאָ אויך געבּראַכט אין לאַ=
אַנירעע ריכאַרד (-- 5281 1/62
 )2191 22/דײטשער געאָגראַף און טיינישער שריפט אייניקע קורצע פּראָבּן

עטנאָגראַף (ניט צונויפמישן מיט זין
-פּאָטער .,דעם געאָגראַף און פּובּליציסט

קאַרל אַי) .געבּ .אין בּרוינשווייג ,מיט=

גרינדער ( )3781און פירער פון דער

פון דער עלטערער

ידישער

ליטעראַ=

טור ,װי פון בבּראַנדשפּיגעל? ,פון
אַתּהילים:איבּערזעצונג ,פון חספר מעשה

נסים" ,דער אָנהײבּ פון ?איין נקײלאג

בּאַרימטער געאָגראַפישער אַנשטאַלט פון.

בּעלהאַנען און קלאַזינג אין לײפּציג,
אַרױסגעגעבּן עטלעכע געאָגראַפישע

ליד פון דער גראָסע שרפה נטקהלת קודש
פּראַנקפורט בּניגון של המן ואחשורוש".

פון די אַנדערע קאַפּיטלען איז צו פאַר=

אַטלאַסן ,אװטאָר פון אַ ריי געאָגראַפישע
און עטנאָגראַפּישע װערק ,פון זיי איינס

זט?

צייכענען די קאַפּיטלען װעגן ידישע
נעמען און וועגן יידישע זיטן ,מנהגים
און אײנגלײיבּענישן.

(בּילעפעלד און

| ,2588ז8014 .

ספעציעל איבּער ײדן54104- :
060טן ז6ם 600טא,

 11 3ז 65 .סענעאן,

/

701

|

אנין מ,

|

|= אַנין מ, .ט--5881 22/
פּסעװדאַנים פון ד"ר מאַקס-אוריה
{*

שׁ אַ ץ

גלבּ.

אין

(

פרידריכשטאַט,

קורלאַנד ,געענדיקט גימנאַזיע אין מ:
טאַװע ,שוין צו
 5יאָר קאָרעס:
פּאָנדירט אין צייי
טונגען ,אין -ם
א'.
מ8דססטועצת
| -אַנד ,5091 .אַלס

סטודענט פון יוֹחל.
דישן פאַקולטעט,
אָרגאַניזירט די
פּעטערבּורגער

גרופּע 

צןיאַ.ליסטן
צסיואגיָסט

פון .די.

(ס .ס,).

:

811

0

און דייטשע צײיטשויפטן,

וי אויך אין

ע:
ג-ראַ
וופריינד? ,זצוקונפט"-- 0191( ,
סערע אַרבּעט װקלאַס און נאַציאָן) 
104248441
א .אַנד ,אין אַלמאַנאַך
א גרעסערע אַרבּעט איבער דעם
0

יידישן סאָציאַליזם און זיינע שטרעמונ?

גען) 2191 .צוריקגעקערט קיין רוסלאַנד,
געענדיקט דעמידאָװער יורידישן ליציי,
זיך בּאַועצט אין ריגע אַלס אַדװאָקאַט;
זינט  6191אין פּט"בּ ,אַרױסגעגעבּן
דורך װאָרט" 0802/צ '0פאעמדסמם
 6686זעהסקס זזנוסוסח און שפּעטער
21406 088עת0808א41800608 9ט

טאעט.

זינט דער װינער קאָנפערענץ

אי.

פון סי ס )0191( .מיטגליד פון צ .ק,,
 7פאַרטרעטער פון דער פּאַרטײ אין
פּעטערבּורגער ,סאָװעט" ,זיך אַקטיו

געאַרבּעט אין די ווילנער אָרגאַנען פון

דעם געזעץ

בּערגעזעצט אויף רוסיש דעם צעןנ-
טראַליאָרגאַן פון די ס .ס .חדער
?
יידישער פּראָלעטאַריער" ,גומפּלאַװי
ט
ק
י
ל
ײ
ט
ַ
א
ּ
ב
ן
י
א
ר
ע
ד
ג
נ
ו
ק
י
נ
י
י
א
ר
ַ
א
ֿ
פ
פון
,
הטשעס ממּס0סמות  880106086פעיאגקם
ס .ס ,און י .ס .אין איין חפאַראײיניק=
6
אַרעסטירט אויפן וועג קיין קיעוו ,טער יידישער סאָציאַליסטישער אַרבּע:
אָפּגעועסן  4חדשים אין ראָװונער טורמע ,ט!ערײפּאַרטײ? (מאַי  ,)7191מיטגליד פון
פאַרמשפּט צום פאַרשיקן אין יאַקוט=
צ .ק .אין קיעוו ,פאַרטרעטער פון דער
סקער קאַנט ,אָנשטאָט דעם אַרױסגע:
פּאַרטײ אין דער קליינער צענטראַלער
=
שיקט קיין  אויסלאַנד 7091 -- 6091 ,מיט
חראַדע" ,רעדאַקטירט און פאַרטײידיקט
די ס .ס .עדער נייער ועג" ,אדער וועג",
חדאָס װאָרט? 9091 ,בּאַקומען דעם טיטל

דאָקטאָר פוּן בּערנער אוניווערסיטעט
פאַר זיין דיסערטאַציע װנאַציאַנאַלי=
טעטנפּראָבּלעמען פון דער געגנװאַרט"

(אַ ספעציעלער קאַפּיטל פאַרנעמט זיך
מיט דער יידישער פראַגע פון סאָציאַ:
שטאַנד.
ליסטיש-טעריטאָריאַליסטישן 
פּונקט; פאַרעפנטלעכט אין דײַטש,

אין קאָמיסיע און פּלענום

ועגן

נאַציאָנאַל-פּערסאָנאַלער

אַװטאָ.

נאָמיע אין אוקראַינע ,מיטרעדאַקטאָר
פון דעם טאָגבּלאַט :די נייע צייט" און .

דעם װאָכנבּלאַט חדער אידישער פּראַ=
לעטאַריער?,

זינט סוף  9191אין ריגע ,

וואו אָרגאַנטירט די לעטלענדישע קול.
טור.ליגע װאַרבּעטערהיים"

מיט אַ פאַף:

לאַג ,אין װעלכן אַרױסגעגעבּן די
זמ"ב ,, 0291 ---בּאַגיגען" ,אקולטור און

ריגע ,)9191

געװוען טעטיק אַלס ס .ס.

אין גיסען,

פּאַריז,

אַרבּעט" ,װאַפן שוועל" --- 2291 ,װסאַמ=
בּאַטיען"+ ,פלעקן" .אין די דאָזיקע
זמ"פּ און אין אַנדערע אױסגאַבּן פאַר.

שע פרײילאַנד? ( 3נומערן) ,מיטגעאַר:

פון ײדישער קול=

בּערן,

זשענעוע,

ווין ,צואַמען מיט
0

לאַצקבּערטאָלדי

אַרוֹיסגעגעבּן אין װוין חדאָס אידי.

בּעט אין יידיש.דייטשן,

ייריש.רוס'שצ

עפנטלעכט אַרטיקלען איבער אַקטועלע
ענינים,

דערהויפּט

טור:טעטיקייט ,יידישן קולטור:קאָנגרעס,

/

1190

אַגִין

און אַ ריי ליריש;פילאָסאָפישע

ג-- .אָנכי

עסייען,

זי

"'

ראַטור דעבּיוטירט מיט אַחסירישער פא

| אָנגעהויכ
װאָלוציע ,ט װאפָוסן לדייידשןט איָמבוּענרגעפןון פורןעטארָע| ..עמע הינוקא" (אין זהשלח"  ,)3091וועלכע -
הא
ט געמאַכט אַ רושם אין די ליטערא/ .
ריק און צעפלאָסנקײיט .פון זיינע לעצטע רי
ש
ע
ק
ר
י
י
ז
ן
.
א
ויך זיין צווייטער אולם,
אַרבּעטן צו פאַרצייכענ
ען :חדער וװעב  | טריט אין | געווען א-יןן העבּרעיש  --אין .
פון יידישן פּראָלעטאַריא
ַ
ט
?
(
װ
א
ַ
ר
ש
/
ע
3
1
"
9
8
1
8
,
;הזמן" מיט דער דערצײלונג /
דאָסועלבּע אויך אין רוסיש); - -ס0סחע61
מחובּעתגק  ---אַ פְּרוּװ פון פילאָסאָפיץ.

געבּן דער יידישער ליטעראַטוד ,דער.

חסאַמבּאַטיען' ,אוֹיך אַ בּאַזונדערע אויס:

נאַװעלן יאליה דער שוחט" ,אחיים װאָל.

צעס ( ,3291ז"ז  ,)84נאָך ניט פאַרעפנט.

שריפטען" (ר 3אלחנן"), ,פריינד" .דאָס.

זהחריץ" .שפּעטער זיך אינגאַנצן אָפּגצ- .

פון דער ײדישער
קולטור (ריגע  . ,9191הויפּט אַדאַנק יבּ.ערשאַדסקי און ד"ר יוסף -
ז"ז  ,)001חפון רױ
ים צו צײט --גע .לוריא ,דעם רעדאַקטאָר פון חדאָס יודישט /
דאַנקען צו אַ קולטור
.פילאָסאָפיע? (ומ"בּ פאָלק" ,וואו עס זיינען ערשינען א--.ס.

גאַבּע  ,2291ז"ו  ,)76חדער אונטערגאַנג
טערמאַן" ,װמאַניע" ,חגבריאל" ,האָט זיך
פון די מערב.לענדער" (וועגן שפּענג:
אויך בּאַטײליקט אין ,פאָלקסצייטונג",
.
לערס שיטה ,זמ"בּ חפלעקן") ,אַ בּראָשו
חדי  צייט" ,אין ווילגער אוסגאַבּן ,וי
הערמאַן קאָהען" ( ,2291ז"ו  ,)6עדי
;הערבּסט.בּלעטער" ,חלכּבוד פּסח" ,און
רעװאָלוציע אַלס
פּסיכאָלאָגישער פּראָ :אויך אין די אליטעראַרישע מאָנאַט:

ילעכט ; :יידן:סאָצלאַליסטן" (פון קאַרל

מאַרקס בּיז טראָצקי) .,דער גייסט פון

רוב דערציילונגען זיינע פון יענעם פֹּע=

ריאָד זיינען אַרױס אין  3בּיכלעך פון .

יירישן רעכט" ,אָפּהאַנדלונגען איבער בּ .שימינס ,װעלט;בּיבּליאָטעק" - -די
קאַרל מאַרקס ,אַנרי בּערגסאָן ,פערדל.
ערשטע צװײ א
|"ט אצװישנן הימעל/
| נאַנד לאַסאַל ,ודער מאָדערנער יידישער
א
ו
ן
ע
ר
ד" ,דאָס דריטע א .ט .הי
דיכטונג ,זינט  3291נאָענטסטער מיט
:
א
ל
חנן" (ווארשע .)0191 -- 9 ,א-ין די

אַרבּעטער

פון ריגער פּראָלעטאַרישן

װאָכנבּלאַט חנייע צייט" /
אנכי ז .י6( ,ע ==
פּסעװװראָנים פון זלמן

-

יצחק

)

אַראָג,

(סאָן ,געבּ .אין אַן אַנגעזעטגער בבּנל;
שער

פּאַמיליע

אין ליאַדי ,מאָה..

פּאַסיווע ליידןאון געדריקטע שטימוג.
גען ,מענטשן ,װאָס הענגען װצװישן
הימל און ערד" ,מידע ,צעבּראָכענע

יידישע אינטעליגענטן,

ליעווער גובֿ ,,וואו
זיַן פּאָטער ,אַ

בּרודער פון געוו

קיעװער רב ,אין /
געװען

דאָזיקע נאָװעלן - ,באַּיסל צעצויגן און
איינטעניק ,אין סאאַַנטימענטאַל:לירישן
טאָן. ,ווערן געשילדערט די העלרן פון

ראש

דער.
ישיבה.
 -צויגן געװאָרן אין
שטעטל קרוטשי און שפּעטער געלערנט.
| אין פאַרשײידענ? ישיבות .אין דער ליטע.,
4

װאָס גריבּלען

זיך אין די אייגענע געפילן -,בּלאָנדזשען
 :אַרום איבּער דער װעלט און זוֹכן חדעם
סוד פון לעבּן" .אויף אַ סך אַ העכערער
קינסטלערישער מדרגה שטײט א--.ס
סעריע מאָנאָלאָגן אונטערן אַלגעמײינעם -
-טיטל

חר' אבא"  --דאָס פּאָפּולערסטע

װוערק זיינס .אַן אויסגעצייכנטער קענער
פון ליטווישן חסידות ,האָט א .אין דער
געשטאַלט פון דעם אַלטך|חסיד רי אבא

|

121

|

|

יַ-נ-מאַן
אָנֹכִי זג א

221

56

געשאַפן אַ שיינע כאַראַקטערפולע פיגור | ,צו דערמאָנען די גרעסערע דערציילונג
אויף אַן אומעטיק.האַרציקן ראָמאַנטישן
שטייגער

= דער

פאַרבּייגעפירט

כילועטן

פון

אונטערגייענדיקער פרום.פאַרצי:

,ווינטער" מ"ב פון צײט צו צייט",
קיעוו {ן; בּאַזונדערע אױסגאַבּע פון

קיעווער ,קונסט-פאַרלאַג  .)3191די יאָרן

יידישער ועלט .בּאַזונדערס פול.

פון דער וועלט:מלחמה און רעװאָלוציע

 קום איז די געשטאַלט פון רי אבֹּאא|ַרױסגעקומען אין א--ס אײגענער
גלענצנדיקער רעציטאַציע פון דער דאָי

האָט א .דאָס רוב געלעבּט אין סינפע=
ראָפּאָל ,קרים ,וואו ער האָט אָנגעשריבּן

| טיקער

זיקער

כון די 7ר' אבּאס* האָט א .בּאַזוכט די
וויכטיקסטע יידישע צענטערס פון רוס
לאַנד 3191 ,געמאַכט אטַורנע איבּער
די יידישע סטודענטנקאָלאַניעס אין
אױיסלאַנד ,אומעטום מיט זײיער גרויסן

ערפאָלג .אין בּוכפאָרם זײנען די ר'
אַבּא.מאָנאָלאָגן אַרױס אין כּ .שימינס
(ואַרשע תּרע"א ,אילוסטרירט

פאַרלאַג

פון בּ .קראַטקאָ) ,פון די שפּעטערע רי 
אַבּאס
רופט"
װאַרשע
געזװנט
בּראַכט

אייניקע

גרעסערע װערק,

צװישן זי

מאָנאַלאָגנסעריע .אַלס פאָרלעזער  .אַ דראַמע זעטעלע" 2291 ,פאַרלאָזט רוס=

אין איינע  --זמען

מעשיות
 --געדרוקט אין חװאָכענבּלאַט", ,3191נומ ,4 .צוליבּ שװאַכן
פאַר2
11
--9901
האָט א91 .
אין איטאַליע אוּן דערהיפּט

אין ארץ.ישראל ,װאו ער האָט ,גיט
קוקנדיק אויף דעם װידערשטאַנד פון
די עקסטע

העבּרעיסטן,

איך פּאָרגע?

לייענט זיינע ר' אבּאס .זיינע אַיינדרוקן

לאַנד ,פאַרבּראַכט אַ געוויסע צײט אין /

בּערלין ,האַרבּסט  3291אַװעקגעפאָרן קיין.
אַרגענטינע ,וואו פּאַרעפנטלעכט אין דעף.

;אידישער צייטונג? זין פּאָעמע פון יידישן

שטעטל ,אין פּראָזע ,תאלול".
,114 9

ז ;97

|

בעלימחשבות, ,געקליײ

בּענע שריפטען" ;11 ,מ .ח .ל, ,דאָס ניע
ּ,יכער-װועלט" ,קיעוו'
לאַנד" ,2191 ,נומ } 62 .נ .א ,ב
 ,4פון יעקב דינעזאָנס ארכיוו" ,בּיילאַגע צו ,דעם-
חודש" ,װאַרשע

1291

(בּריוו פון אָ .צו דינעזאָגען),

אַנמאַן פּ)4291 82/-2781 0/22( .
פּסעװדאָנים פוֹן פּנהס פּאַוועל)

ראָזענטאַל .געב .אין וילנע ,בּיז 9
יאַר געלערנט אין חדר ,נאָכן ענדיקן
גימנאַזיע
שטודירט

.0981
מעדי=

צין אין כאַרקאָ-
ווער אוניווערסי=
יטעט ,פון װאַנען

און איגערלעבּונגען פון ארץ:ישראל
(האָט ער פּאַרקערפּערט אין דעם עטיור
סטירט אויף 6
זאונזער לאַנד" (פדי יודישע וועלט",
חהדשים ,דאַן
=
| 2ן; בּאַזונדערע אױסגאַבּע אין
פאַרלאַג יהאָפנונג? ,כאַרקאָװ  ,9191ז"ז | אַױויסגעשיקט קיין ודילנע ,וואו זיך בּאַטײ-
 2אין העבּרעישער איבּערזעצונג ליקט אין דע
ר ירדביּשעעטרעארַ:קררביּיעזטלעערך,-בּאגַעװװעע=ן- .
 ! -- )3291גונג ,געפירט אַ
א"ט קארצנ"  --װאַרשע
מיטגליד פון דעם זזשאַרגאַנישן קאָמי.
איינע פון די ערשטע קינסטלערישע
/שילדערונגען פון דעם נײעם ידישן
טעט" אַרױסצוגעבּן בּיכער אין ײידיש.
 6ווידער אָנגענומען אין כאַרקאָװער
לעבּן און פון דער נאַטור אין פּאַלץ:
אוניווערסיטעט ,נאָכן ענויקן זיך בּאַף
סטינע ,הגם ניט פריי פון אַן איבּערגע:
3

אויסגע*

שלאָסן און אַרע.

טריבּענעם ראָמאַנטיזם .פון א--.ס אַנ.

זעצט אַלס דאָקטאַר אין בּיאַליסטאָק.,

פאַרעפנטלעכ טע װערק איז נאַך

וואו געאַרבּעט אין דער בּונדישער בּאַפ

דערע

31

0

|

אנמאן פ,

וועגונג און אין אַלגעמײנעם גאַרבּער

421

|

מאָבּיליזירט ,געוואַנדערט מיט זיין דיוויזיע

בּונד (דעם בּיאַליסטאָקער פּעריאָד פון | איבּער אַלע פראָנטן ,סוף  7191אויסגע=
קליבּן אין צ .ק .פון קבּונד? ,געאַרבּעט
צ .ק ,פון ;בּונדײ בּאַשריבּן אין זמ"בּ חרוי.
אין מאַסקװע ,פון יוֹני  9191בּיז מערץ
טער פּנקס" ,קיעוו  ,0291איבּערגעדרוקט
װאַרשע  0091 ,)1291קאָאָפּטירט אין צ .ק 0 .אי קיעוו פאַרװאַלטער פון דער
פון ,בּונד" ,צוזאַמען מיט גח פּאַרטנאָל אָר .אינפאָרמאַטיװוער אָפּטײלונג אין דעם /
גאַניזירט דעם 4צטװןאַמענפאָר פון הילפס:קאָמיטעט פון רויטן קרייץ פּאַף 
די קרבּנות פון די פּאָגראָמען ,צונוים?
בּונל? און  -די בּיאַליסטאָקער קאָנפע=
געואַמלט אַ סך פּאָגראָם.מאַטעריאַלן און
רענץ פון דעױ רוסלענדישער ס .ד=
פּאַרטײ ,גלייך נאָכדעם צוזאַמען מיט  קאָפּיעס דערפון איבּערגעגעבן אין א.
טשעריקאַװערס אַרכיוו { זיין בּאַריכט.
זיין פּרוי ,אַננאַ ר ,.פרילינג  2091אַרעי
סך-הכּל װעגן די פּאָגראָמען אין
סטירט ,געזעסן אין גראָדנער טורמע
אוקראינע איז אָפּגעדרוקט אין גוסיעוו.
און מאָסקװער טאַגאַנקע ,יולי 3091

פאַרשיקט אויף  6יאָר קיין מזרח?סיביר,
אין דערפל מאַגאַן 51 ,װערסט פון *אַ=
קוטסק { פאַרן אָנטײל אין שיאַקוטסקער

פּראָטעסט" ,פּעבּרואַר  ,4091ווען  65פֹּאָזליטישע

האָבּן  3װאָכן אױסגעהאַלטן

אַרענבּורגסקיס בּוך 4004

82800/2ם,

פּראָלאָג ,זיז  ;42---4נאָך דער פאַר,

מאַכונג פון רויטן קרייץ װידער מאָבּיג
ליזירט ,געוואוינט אין ניעזשין ,האַרבּסט
1

צוריקגעקומען

קיין

וילנעי ---

זשורגאַליסטישע טעטיקײט אָנגעהױבּן
 8אין ווילנער -6088083ס0ק683ס
סמסתס אונטערן פּסעװדאָנים סעמיאָנאָו,

באַּאַלאַגערונג אין דעם פאַרבּאַריקאַ:
דירטן הויז פון דעם יאַקוט ראָמאַנאָ,
פאַרמשפּט אויף  21יאר קאַטאָרגע (די
 2091--+9געשריבּן אַנאָנים אַרטיקלען -
מאַטעריאַלן װעגן דעם ענין ,װאָס א.
האָט אַרױסגעשיקט צום אויסלענדישן קאָ .אין דער װאַרבּײיטער=שטימע"{ ,בּיאַליס?
מיטעט פון ,בּונד" ,זיינען אַרויס אין זשענע | .טאַקער אַרבּײטערײ ,פּראָקלאַנאַציעס ,די
לוט אַ ספעציעלער } מנעסטלע בּנוגע די

בּראָשורן אין יידיש ,רוסיש און פּױיליש
,אויפרוף צו דער יידישער אינטעלעגענץ",

קראָמאַנאָװוצעסײ  5091 4/82בּאַפרײט ,צו:

פון

וט אין רוסיש אין  4בּראַשורן,)5091--4091 ,

ריקגעקומען

קיין ווילנע ,וואו מיטגע.

אַרבּעט אין דער בּונדישער פּרעסע בּיז

סוף  ,7091אַלס מיטגליד פון דער רע

דאַקציאָנעלער קאָלעגיע

פון דער רעדאַקציע,

און דערנאָך

צוזאַמען מיט וול.

קאָסאָווסקי (דעם פּעריאָד בּאַשריבּן אין
דעם אַרטיקל די זערשטע לעגאַלע בּונ=
דישע צײיטונגעןף ,/ומ"בּ  052יאָר",

װאַרשע  ,)2291דאַן פּראַקטיקירט אַלס
דאָקטאָר ,בּאַטײליקט זיך מיט אַרטיקלען
װעגן
פּראַנן

עקאַנאָמישע און קאַלאָנאַלע
אין די בּונדישע זמ"בּ (איך

| אייפ--פּ .דאָרן) בּעת דער וועלטימלחמה

זבּאַריכס

פון 45טן

צואַמענפאָר

בּונד" (צוזאַמען מיט נ .פּאָרטנאָי) ,חמאַ.

ניפעסט פון אַלגעמײנעם פּעדעראַטיװען

גאַרבּער .בּונדײ :איבּערגעאַרבּעט װו ,קאָג
סאָווסקיס בּראָשור װעגן פּעדעראַציע
און אַװטאָנאָמיע (רוסיש); א"פּ--אַ .בּוג.
דאָװעץ אַבּוֹך װעגן דער שיפער.סיס:
טעם (רוסיש ,זשענעװע ;)4091 ,װפּאָלי= .
טישע פּראָצעסען" (זשענעװע .5091)1
;ערצעהלונגען וועגען דעם ,װי עס זײ?
רעװאָלוציעס אין.
נען פאָרגעקומען
,)5091
מערב.אייראָפּע? (זשענעװע,
 2טייל (אויך אין רוסיש)  --צום ערשטן
 .מאָל א"פּ -- .אַנ--מאַן; א"פ פּי

125

א:נ----סקי
| אַנמאַן פּ

|

ש,

621

|

ראָל  ---חדי ראָלע פון לומפּענפּראָלץ=

דער השפּעה פון זיין מוטער ,אַ טיפּ פון
אַן אמת יידישער בּאַלעבּאַטישער פרוי,
װאָס האָט געצויגן חיונה פון אַ שענק

זײן ;42

אין

טאַריאַט? (פאַרלאַג חדי װעלט" ,6091
זיו  )61און שדי עקספּראָפּריאַציעס"
(פאַרלאַג

חדי

,8091

וועלט?"

בּיידע אויך אין רוסיש) ,בּעת די יאָרן
| - 1291 --- 7191אַרױסגעגעבּן אין רוסיש

בּ3יכער

איבּער חדי װעגן פון דער

(אַ .האָט זי שפּעטער געשילדערט

אײניקע פון זיינע װערק ,אויך זיין פּסעוו.
דאָנים שטאַמט
פון איר נאָמען

רעװאָלוציעײ ,,פּאַרעפנטלעכט אַרטיקלען
אין עוװ206ח 63004/ 008פיססתסיזן,

אין זמ"בּ
מאַרקס",

זצום

אָנדענק

מאַסקװע

8191

הנה --

פון קאַרל

די יידישע פראַגע") ,אזן דמיאָסקװער
בּונדישע .אױסגאַבּן חצוקונפט" ,שהאַם.
נונג?,

140620/

{ פֿאַר אַ רוסישער

אַרבּעטער.ענציקלאָפּעס

דיע ,אָנגעשריבּן פאַר דער קיעװער

חקולטורפליגע" חדי אָכראַנקע וועגן די
טוער פון זבּונד",

צװאַמען

מיט זײן

פרוי  ---חדי דעצימאַלע קלאַסיפיקאַציע= .

סיסטעם פבוןּיכער*? און חוי אַח"
דארף מען פאַרנאַנדערשטעלן ביכער

אין די בּיבּליאָטעקן" (מלוכעײפאַרלאַג
ייִדסעקציע ,קיעוו  ,1291זײז  ,)02פאַרן
מלוכע-פּאַרלאָג ייִדסעקציע--עאויף מאָרגן
נאָך דער איבּערקערעניש!; אויף רוסיש---
6מסמטחא ע זוֹוסתסא 426000 423ם
;עדעח (פאַרלאַג  ,400)1מאָסקװע ;3291
| ערשיינט אין יידישער איבערזעצונג
אין ווילגער פאַרלאַג פון בּ .א .קלעצ
קין) ,שטענדיקער מיטאַרבּעטער פון
די ס .ד--.שע עדאָס נײע ואָרט",
;אונזער

געשטעלטער בי
די פּאַליאַקאָװס

(װמאַרקס און

//ו80ע ,6082געאַרבּעט

צייט" ,צײט:פראַגן" ,פאונזער

אַננאַ);

אַקעגןףזשע ,דער
פאָטער ,אַן אָנ

ג

אין מאָסקװע (- ,0
איו געווען אין

דמר היים בּלוין א זעלטענער

גאַסט ,דאָס

לערנען אין דעם אַלטמאָדישן חדר

האָט

אויף אים געמאַכט אַ שװוערן איינדרוק,
אוֹן צווישן זיינע ערשטע יינגלשע פע:
דערײפרווון איז אויך געװען אַ דראַמאַטיש

ווערק ,װאָס האָט געשילדערט דעם גאַנצן
גיהנום4,

װאָס

האָט דורפגעמאַכט

ער

אין חדר; דיזעלבּיקע טעמע האָט אַ.
שפּעטער בּאַרירט אויך אין זיין בַּאַרימ=
טער דערצצלילונג '3מװ6ס  4/080/6086מים.

אַלס ייִנגל פון אַ יאָר  51האָט ער שון
געקענט גמרא מיט תּוספות און מהרש"א,

אָכּער

זיך

העבּרעיש

אויסגעלערנט

אַ ביסל שפּעטער .צו דער צייט געהערט
זיין ערשטע באַקאַנטשאַפּט מיט דעם
זחבר און פריינד פון זיין גאַנצן לעבּוץ- ,
דעם אויף צוויי יאָר ייִנגערן ,יעפימטשיק"
זשיטלאָװסקי .צו  71יאָר איז ער שון
בּאַהאַװנט אין דער ראַדיקאַלער העב.

געדאַנק (ווילנע  )3291--1291וואו שוין
געשריבּן אָריגינעל אין יידיש.

רעישער ליטעראַטור פון פּ .סמאָלעגסקין,

פּסעװדאָנים פון משהל?זאַנוול ראַ.

יל"ג ,און אונטער איר ווירקונג ,דעף:
הױפּט  ---פון ליליענכּלומס שחטאת 

א8נ--סקי

ש.

(1--3681א 8

)02

אין ויטעבסק אין

פּאַטאָרט .געבּ.
אַ גאַנץ מיוחסדיקער
האָט געשטאַמט פון נאָענטן שטעטל
טשאַשניק .דערצויגן געװאָרן אונטער

נעורים? ,,

וװערס

ער אפאַרבּרענטער

פּאַמיליע ,װאָס א;ַפּיקורוס ,רויכערט
אום שבּת

בּפרהסיא

דער רוסישער

שפּראַך,

אַפילו פּאַפּיראָסן
און נעמט
װאָס

זיך צו
בּיזאַהער

=

י

אבר סק שר

האָט ער אַפּילו איר אלף:בּית ניט גע.
קענט .עױ הײבּט זיך אָן צו בּאַקענען
מיט דער ראַדיקאַלער רוסישער ליטע.

ראָטור און ,געטריי זיינע נײע אירע.

8240

דעם גבול
ליטעראַטור,

פון דער רוסישיידישער

הערט אַ .שוין פון דע-

מאָלט אָן ניט אױף זליייןטעראַרישע

טעטיקייט .ניט זעענדיק נאָך אויף דער"

אַלן ,לערנט ער זיך אַ מלאכה פ-ר-יער.

יידישער גאַס

אַרבּעטנדיק בּיי אַ שמיר ,דערנאָך בּײ
אַן אַיינבּינדער .אָנהײבּ  1881פאָרְט ער

וועלכע ער ויל אָפּגעבּן זיינע כּוחות.,

די אַרבּעטנדיקע

מאַסן,

ניט געפינענדיק דאָרט קיין שום שטרעי

גיס | בּונגען צום פּאָליטישן קאַמפּ ,לאָזט עף"

ער
אָפּ קין ליאָנאָ ,װאו
.
ו
צ
ן
ס
י
ו
א
ט
ּ
פ
י
שטונדן ,איז אָבּער דערהױ
זיך אַראָפּ אין די טיפענישן פון דעם'
=
ס
י
ל
ַ
א
י
צ
ַ
א
ס
;
ש
י
ס
פאַרשפּרײטן די אַפּיקור
רוסישן פּאָלקסלעבּן ,אונטער דעף.
ע
ק
י
ט
ר
ָ
א
ד
י
ד
טישע געדאַנקען צװישן
השפּעה פון די רוסישע פאָלקיסטישע
יונגעלייט .צוליבּ די רדיפות פון דעם
שרײיבּער .פון יענער צייט שטאַמט נאָך
רב ,געצוואונגען צוֹ פאַרלאָון דאָס זיין גרעסערע נאָועלע קאין שענק" (רו=-
שטעטל ,אַװעק קיין דווינסק ,צוגליף | סיש) ,וואו ער פירט ארויס אַ גאַנצע גאַײ.

זיך אָפּגעבּנדיק

זיין נייגונג צום

מיט זעלבּסטבּילדונג.
שרײבּן

קומט שין

דאַן בּיי אים צום אויסדרוק אין אטַאָג.
בּוך ,װאָס ער פירט אויף יידיש ,פאַף?
שרײבּנדיק זיינע אַיינדרוקן ,שילדערני
דיק אַלערלײ סצענעס ,זיינע תּלמידים

און זײערע עלטערן א ,אַז . .זײן
ערשטער ערנסטער ליטעראַרישער פּרוּװ
איז די דערציילונג חדי געשיכטע פון

לעריע

ניט:יידישע

טיפּן,

װאָס קומען

אין

שענק אַרײן פאַרטרינקען זייערע צרות אוּן .
ולייד,

הגם

פּאַמיליע. .

אויך אַ יידישע

װערט דאָ געשילדערט ,אַפאַמיליע,
װאָס ציט אי חיונה .פון שענק אין
אַ יידיש.ווייסרוסישער שטאָט .אין דער
דאָזיקער דערציילונג װײזן זיך בּוֹלט
אַרױיס די כאַראַקטעריסטישע

שטריכן

פון א--.ס שאַפן ,זיין חוש פאַרן אמת,

אַפאַמיליע" ,װאָס עאָרבּערהאָנטיט אוגיעךפו גנעעףן  וועלכער דערלױבּט אים ניט אַרױסצױ .
שריבּן אויף יידיש,
שטעלן די ידישע שענקערס אין
אויף איר קיין פאַרלעגער; ערשט נאָך אַ שענערן ליכט ,װי די זגעװעזענט"
לאַנגע .גילגולים אין זי אָפּגעדרוקט ימענגטשן פון פדצק" ,מיט זייער אומ.
געװאָרן אונטער דער אונטערשריפט
אויך מיט זײערע גוטע זײטן ,מיט
װפּסעװדאַנים" אין ,4881 8008 00
או  --וא אין דער איבּערזעצונג פון .זײיער גוטהאַרציקײט ,ליבּע צום אמת

רײנקײט און שמוץ ,אָבּער צוגלײך.

איינעם אַ לערער ,װאָס האָט אַגב שװאַך
בּאַזעסן די רוסישע שפּראַך .פאַר דער

און שנאה צום שקר .אין דער פֿאָלגני
דיקער דערציילונג ,אין פּריצישן הויף"

וועלכע

וועלט איני

רוסיש:יידישער בּעלעטריסטיק,

האָט בּיו דאַן געטראָגן אַ טעגדענציעון,
ריין

אַפּאַלאָגעטישן

כאַראַקטער,

אין

אַ--.ס רעאַליסטישע לעבּנס-טרייע דער.
ציילונג ,אָנגעהױכט

פון פאָלקיסטיש.

סאָציאַליסטישע עלעמענטן,
ערשיינונג ,װאָס
אויפמערקזאַמקײט,

איז שוין די .געשילדערטע

גאַנצן אַ פרעמדע ,ניט קיין יידישע .די
ווירקונג פון דשענראַראָדנישער" ליטע.
ראַטוד טרײיבּט אים צו זגיין אין פאָלק
אַרײן" ,ער לאָזט זיך אַװעק איבּער די

געװען אַ 'דערפער פון צענטראַל:רוסלאַנד (לעבּן -

האָט אַריסגערופן
אַריינגעקומען אין

דועם
טולע) ,װאו ער קוקט זיך צו צ
'שווערן בּיטערן לעבּן פון דעם רוסישן

/
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אַ געוויסע צייט פאַרנעמענדיק ן סאָציאַל-פּאָליטישע און קינסטלערישע:

די שטעלע פון אַ לערער אין אַ יידישער

פאַמיליע אין אדַאָרף לעבּן יעפּרעמאָװ,

דאַן פאַרבּראַכט
פּויערים

|

|
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און אַרבּעטער:שאַכטערן

2

פאַרלאָזט

און אַװעק

רוסלאַנד

קיין מערב-אײיראָפּע זיך צו

בּאַקענען

מיט דעם לעבּן פון די דאָרטיקע אַר=

אין

בּעטער ,פאַרבּרענגט אַ קורצע צייט אין

װי אויך צװישן די

שטאָטישע פּראָסטע אַרבּעטער און די
אַוויגערופענע ,בּאָסיאַקעס* און בּאַקענט
זיך גרינדלעך מיט דעם לעבּן און די

בּערללן ,דאַן אין בּערן ,וואו ער לעבּט
איבּער אַ טראַגעדיע צוליבּ זיין ליבּע
צו חיים זשיטלאָװסקיס אַ קוזינע ,ויל
צוריקפאָרן קיין רוסלאַנד זיך אָפּצוטונ=

השגות פון דער פּשוטער רוסישער פאָלקס:

קען אין דעם גרויסן ים פון דעם

דאָנעצער

בּאַסין,

מאַסע ,טיילנדיק איר אַרבּעט און אירע
לעבּנסבּאַדינגונגען .,אָרגאַניזירט פאָרלע;

רוסישן פּאָלק ,חווי אַ טראָפּן צונויפגיסן.
זיך מיט אים און פּאַרשװינדן אין אים?,

זונגען אין די דערפער און אויף די
שאַכטעס ,געװוינענדיק דעם פולסטן
צוטרוי און פאַרשטענדעניש פון דער

אָבּער אונטער זשיטלאָווסקיס ווירקונג

טראָץ זיין יידישער אָפּ

אױדיטאָריע,

שטאַמונג .די ערפאַרונגען און בּאַאָבּאַכ:
טונגען פון דעם לעבּן פון אוקראַינישן

דאָרף און דעם

פאָרט ער קיין פּאַריז ,וואו ער אַרבּעט

אַלס אֵינבּעדער . שפּעטער )4981
אַיינגעלאַדן געװאָרן פון פּ .לאַװראָר
פאַר פּריװאַט-סעקרעטאַר

און עס פאַר.

בּליבּן בּיז לאַװראָװוס טוט ( .)0091דײ 

שטאָטישן

אַרבּעטער

האָבּן איִם געגעבּן ארַייכן

מאַטעריאַל

פון

נאָענטקײט צו דעם דאָזיקן גרויסן און
איידעלן פאָרשטײיער פון דעם רוסישן
געזעלשאַפּטלעכן געדאַנק סוף 41א יר"ת

פאָלקסלעזער,

אוֹן דעם

האָט ,װייזט אויס ,געהאַט אויף אַ-ן

אויך פאַר דער כאַראַקטעריסטיק
דעם

רוסישן

= דאָזיקן מאַטעריאַל האָט אַ .אויסגענוצט

אין ארַײי אַרטיקלען אין די רוסישע
זשורנאַלן און אין זיין ספּעציעלן װערק
וצמִכד8קסנעה

 40020081/װאקסניס

(,)4981

 2געקומען קיין פּעטערבּורג ,ואו
אַרײן אין דעם קריז פון די רוסישע

װנאַראָדגיקעס" 

מיט גליעבּ אוספענסקי

|אַ טיפע ווירקונג און אים נאָך שטאַר:
קער צוגעבּונדן צו דער װעלט-אָנשווּנג,
פון וועלכער לאַװראָוֹ איז געװען דער
| בּאַגרינדער און אידעאַלאָג ,אַ .שטייט
אין נאָענטע בּאַציָונגען צו די רעװאָ.
לוציאָנערע פּאַרטײען און שטרעמונגען,
נעמט אָבּער ניט קיין אַקטיון אָנטײל
אין זיי ,סיי צוליבּ טעמים פון סובּיעק.

בּראש ,װאָס מיט אים האָט ער קאָרע:
ספּאָנדירט זינט  8881און װאָס האָט
בּכלל געהאַט אויף זיין שאַפן אַ גרויסצ.
השפּעה ,אונטער וועלכער ער האָט גע:
שריבּן אַ ריי נאָװעלן אויס דעם רוסישן
פאָלקסלעבּן ,װי לאױף נײער ערף",

כישן צושטאַנד

װאָרן פון דער צענחר) א .אַנד,
יענע עפּאָכע |איז געווען איינע פון די

ראַרישע קאַריערע ,װעלכע
מיט אַזו פיל גלאַנץ און

יטאָרגעס" ,זשעפּסן" (פאַרװוערט גע:
גליקלעכסטע

אין אַ--ס לעבּן ,און ער

האָט זיך געגרײט

צו נײע

טיווער און פּערזענלעכער נאַטור,
צוליבּ די אָבּיעקטיוֹע

סײ 

פאַרהעלטענישן

אין דער פּראַנצויזישער רעזידענץ דאַ.
מאָלסט.

צוליבּ זיין דעמאָלטיקן

טראַכט

פַּס:

ער אויך ניט

ערנסט וועגן ממשיך זיין יענע ליטע:
אָנגעהױבּן

אלן פּעטערבּורג,

אַרבעטן | ,טערעסירט ער זיך שטאַרק

עהראָט
אויסזיכטן.
דאָך איג.
מיט דעם

(5
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|שאָצלאַלן לעבּן אין פראַנקרייך.,

אין פּערזענלעכער

קומט

בּאַרירונג מלט די

פון
פּערזענלעכקייטן
ראַדיקאַלן לאַגער און

טאַדײטנדסטע
פּראַנצױזישן
פֿאַרעפנטלעכט

פון צײיט

צו צייט אַר.

שיקלען װעגן די צושטאַנדן אין דער
רריטער רעפּובּליק און וועגן אַלגעמײן

פּאָליטיש:סאַציאַלע פראַגן אין רוסישע
פּראָגרעסיווע זשורנאַלן .דערהויפט
אָבּער גיט ער זיך אָטּ מיט פאָרשונגען
פון די גײסטיקע שאַפונגען פון די
פראַנצויזישע .פאָלקסמאַסן און גרייט
צו מאַטעריאַל פאַר אגַרעסערן ויסן=
װערק

שאַפטלעכן

פון סאָציאַל:פּאַלִ

טישן פאָלקלאָר ,דורך די אָפּקלאַנגען
פון די נייע בּאַוועגונגען

אין זיין אֵל

טער יידישער היים און אַדאַנק די השפּעות

פון דער

יידישער

עמיגראַנטקאַלאָניע

עמע

=
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דער זאשמדאי"

אין

דאַן אויך

(ײפריינד" ,4091

בּוכפאָרם,

גייע בּיבּליאָטעק" ,פּט"ב),

פ"ג /די

 ,5091נאָכן

מאַניפעסט פון :71טן אָקטאָבּער ,צוריק?.

געקומען קיין רוסלאַנד ,וואו גענומען אַ
אָנטײל אין דער רעװאָלוציאַָנערער באַ2
וועגונג פון דער עס:ערישער שיטה,
בּאַטײליקט זיך אין די וויכטיקסטע אֶר?
גאַנען פון דער דאָזיקער ריכטונג ,דער?
הויפּט אין ג )81064012פגנגס,,

אַרוֹיסגע?

געבּן קליינע בּיכלעך אין רוסיש פאַרן
פאָלק אויס דעם לעבּן פון די רוסישע

רעװאָלוציאָנערן ,אינטערעסירט זיך נאָך
אַלץ זײיער שטאַרק מיט דער פראַגע
וועגן

פּאַר דער

ליטעראַטור

רוסישער

פאָלקסמאַסע און פאַרעפנטלעכט ועגן
דעם אַ ריי אַרטיקלען אין פאַרשײידענע
רוסישע פּעריאָדישע אױסגאַבּן ,װאָס צו:

זאַמען מיט זיינע פריערדיקע אַרבּעטן

אין בערן ,װאָס אהַ.אָט טײילמאָל בּאַ:
זוכט צוליבּ זשיטלאָווסקין ,בּיסלעכווייז אויף דעם געבּיט בּילדן זיי שפּעטער
זיין גרויס װערק גזעטא א פעסקםון (אַ
זיך דערנעענטערט צו דער ידישער
אינטערעסן:ספערע -,זיך אין זיינע רוסי- :פּרוּוו פון אכַאַראַקטעריסטיק פון דעם
שע דערציילונגען אומגעקערט צו יידישע פאָלקסלעזער" ,מיט אַ בּײילאַגע װדאָס

טעמעס (ימענדל טערק" ,קאין איַידישער |פאָלק און די מלחמה" ,מאָסקװע ,)3191
פאַמיליע") און אונטערן רושם פון פּרצעס

װוערק (אין דער דעמאָלט ערשינענער
יובּילײ:אויסגאַבּע)--אויך צו דער יידישער
ליטעראַטור,

פוֹן וועלכער בּיזאַהער גע:

ווען אינגאַנצן פאַרפרעמדט .צו יענער
צייט פאַרעפנטלעכט אין ,פריינד" ,פּט"בּ,
זיינע .ערשטע

שירים

אין יידיש ,צװישן.

זי אַן איבּערדיכטונג פון ניקיטינס דער

קבר

איז פאֵרטיק",

פאַרפאַסט /ױי

שבועה" ,װאָס איז בּאַלד אָנגענומען גע:
װאָרן פון דער יידישער רעװאָלוציאַנע:
רער אַרבּעטערשאַפּט אַלס די "דישע

|מאַרסעליעזע און איז עד:היום פאַרבּליבן
דער חימן פוֹן חבּונד" .אָבּער אַן אמתער
שותּה צ דער יידישער ליטעראַטור גע?

װואָרן ערשט דורן זיין סאַטירישער פּאַ:

צוגלייך אַרײין אַלץ מער אין דער ייךי:
שער בּאַוועגונג ,געפּרװוט זי פאַרפיק:
סירן אין זיין גרויסער דערציילונג ,אין
שטראָם" (פפריינד"  ,7091אין רוסיש
8סעק

פאסעתסם

 ,))93ואו ער גיט אונן

אַ גאַנצע גאַלעריע לעבּעדיק אויפגע?
כאַפּטע בילדער און טיפּן פון דער יידל?
שער פפּאַרטײ:בּירזשע" ,װאָס האָט אי

דער אויפגערודעױטער צייט פון יענע 
יאָרן געבּילדעט דעם בּרענפּונקט פון דער
יידישער גאַס .דאַן זיך אוין אָנגעהױבּן

אָפּצוגעבּן מיט דעם יידישן פאָלקלאָר,
/פאַרעפנטלעכט

אין

די רוסיש:יידישע

אױסגאַבּן אַ דיי אַרטיקלען ועגן דער

יידישער פאָלקסשאַפּונג .זיך בּאַטײליקט
אין דער יידישער היסטאָריש?עטנאָגראַ:
א

21

י

א8ב--סקי ש,

פישער געזעלשאַפט אין פּט"בּ ,אָנגעפירט
די ערשטע

אויסנשאַפטלעכע עקספּעדי:

ציע אויפן נאָמען פון בּאַראָן האָראַץ
גינזבּורג צוֹ זאַמלען די וערק פון יידישן
פאָלקלאָר? און צװאַמען מיט יואל
ענגעל (זע) און זיין פּלימעניק יודאָווין
בּאַזוכט איבּער  66פּונקטן פון װאָלין

ר

יו

421

טראַכטער װיסנשאַפטלעכער טעטיקייט
אויפן געבּיט פון ידישן פאָלקלאַר,
אַרײנגעצױגן מיט לײבּ און זל אין
דער דרינגלעכער הילפסאַרבּעט פאַר די
מלחמה:קרבּנות ,אַלס בּאַפולמעכטיקטער
פון דעם פפאַרבּאַנד פון די רוסישע

שטעט" אונטערן שוץ פוֹן דער גאָסודאַ:

און פּאָדאָליע ,צונויפגעזאַמלט רייכע קאָ?.

רישער דומע ,זיך אױפגעהאַלטן אין
סאַמע רעכטן גיהנום ,װאָס האָט זיך אין -

אאַזײוו= ,די דאָזיקע עקספּעדיציע  --די
ָ-ט
הנזא -
איינציקע .אין איר אַרט בּיי או
אים געגעבּן אַומגעהייער רייכן מאַ:
טע
ריאַל , אויפן גרונד פון דעם דאָזיק.

מאָראַלישע און מאַטעריעלע ,די פאַר;

לעקציעס פון אַלטע און זעלטענע מװזיי:

חפצים אוֹן כּתב:ידן (איבּער  ,)008פאָלקס:
מעשיות,

מאַטעריאַל

לידער,

לעגענדעס,

צוּ שטאַנד

געבּראַכט

גיגונים

דעם

-ערשטן טייל פון זיין גרויס װערק שדאָס

די מלחמה:ערטער געשאַפן פאַר דער
יידישער בּאַפעלקערונג .בּרענגענדיק הילף,
אומגליקטע קיבּוצים און קהילות,
ער צונויפגעזאַמלט ארַייכן

האָט

מאַטעריאַל

פאַר זיין גרויסן בּוֹך שחורבּן גאַליציע?- --
אַ בּאַשרײבּונג פון די צרות ,רדיפות און
חורבּונוֹת ,װאָס עס איז אויסגעקומען
אויסצושטיין די יידן אין רוסלאַנד ,פּוילן

יידישע עטנאָגראַפּישע פּראָגראַם" (זאויס?
גאַבּע פון דער יידישער עטנאָגראַפישער
עקספּעדיציע א"ג פון בּאַראָן הערץ גינצ:
בּוֹרג ,פאַרפּאַסט פון ש .אַנ--סקי צואַ:
מען מיט אגַרוֹפּע צוהערער פון דער
יידישער אַקאַדעמיע אין פּט"בּ--ש .ווײיג;

געשריבּן אין רוסיש
דראַמאַטישע לעגענדע

שטיין ,א .יודיצקי ,ש .לאָקשין ,י ,לוריא,

וועלטן" (אויף העבּרעיִש פאַרעפנטלעכט

י ,פּיקאַנגור ,י .קימעלמאַן,

אין דער איבּערזעצונג פון ח ,ג .בּיאַליק

י ,געזסיכין,

י .רברבּי ,א .רעכטמאַן ,ש .שרייער,
איר פון דעם עלטסטן עטנאָגראַף בי
דעם  רוסישן אַנטראָפּאָלאָגישעטגאָגראַ:
פישען מוזעאום ,בּיי דער קייזערליכער
װיסענשאַפּטליכער

אַקאַדעמיע

ל5 .

שטערענבּערג" ,פּט"ב  ,5191ז"ן ,)852
װאָס אַנטהאַלט ,אַחוץ כּללים ,וי אַזוי
צו זאַמלען די װוערק פון פאָלקלאָר7302 ,

פראַגן ,װעלכע שעפן אויס אַלֶע יידי:
שע פֿאַרשטעלונגען ,גלױבּונגען ,מנהגים,
װאָס זיינען פאַרבּונדן מיט דעם בּאַגריף
מענטש זנט זײן געבּוירן בּיון טויט.

|ער
ד

אױסבּרוך

פון דער װעלט:מלחמה

האָט אים גיט געגעבּן די מעגלעכקייט
אָנצוגײין ווייטער מיט זיין בּרייט פאַר:

און גאַליציע (אויף העבּרעיש איבּערגע:
זעצט פון ש .ל .ציטראָן ,פֿאַר דעם
שטיבּל:פ"ג) ,סאמע אָנהײבּ מלחמה אָנ2
און יידיש די
+צװישן צװײ

אין מאָסקװער אהתּקופה"  ;1אויף יידיש

אַרױס אין ווילנע .,)9191 ,װאָס איז אָנ
גענומען געװאָרן פון סטאַניסלאַװסקין
פֿאַרן מאַָסקװער קינסטלערישן טע:
אַטער ,אָבּער דערפון איז גאָרנישט
 ,אַרויסגעקומען ,וי אויך פון זיינע שפּע=

טערע

פּרווון אין פוילן צו שטעלן זי

אויף

דער

דער

ידישער

בּינע; אויס

מלחמה:צייט שטאַמט אויך זיין ציקל
פאָלקסמעשיות ,דער טורעם פון רוים,
איינס פון זיינע שענסטע וװערק (צוערשט

געדרוקט אין חווייטער-בּוך" ,ווילגע ,)0291
נאָך דער

מערץ:רעװאַלוציע

אַרײנגע:

ואָרפן זיך ווידער אין דער פּאָליטישער
אַרבּעט ,אויסגעקליבּן אין אריַי אָנפירט.

יי

0531

יי

--8סקי שי

631

{

פירן וויכטיקע פּאָליטישע מיסיעס ,אַרומ=.

ענלעכער אַנשטאַלט פּאַר עטנאָגראַפיע
און אַרכעאָלאָגיע אין א"י דער טױט
פון אַ .האָט געמאַכט טאיַפן רושם אין

פאַרזאַמלונג פאַר דער ס"רישער פּאַרטײ

יידישער װעלט .די לויה,
עס האָבּן זיך בּאַטײליקט
אָרגאַניזאַציעס און ריכטוב:
רעכטסטע בּיז די ליגקסטע,

דיקע אינסטיטוציעס ,בּאַקומען אויסצו:
געפּאָרן אין מאָהליעװער גובּ ,צו אֲגִי?

דער גאַנצער
אין וועלכער
אַלע יידישע
גען ,פון די

'טירן בּעת די װאַלן צו דער גרינדונגס?
און פון דער דאָזיקער פּאַרטײ דורכ:
געגאַנגען אַלס דעפּוטאַט אין דער ער?
שטער קאָנסטיטואַנטע פון רוסלאַנד ,נאָך
דער באָלשעװויסטישער רעװאָלוציע ,ניט
פאַרטראָגנדיק די שרעקן פון דער צע:
פּלאַקערטער בּירגער:מלחמה און אַלײן
ניט זיכער צוליבּ זיין אַנטיבּאָלשעװיס?
טישער אָריענטאַציע ,אין האַרבּסט 8191
געקומען קיין ווילנע ,װאָס איז דאַן נאָך

איז

געווען

בּיז גאָר אימפּאָזאַנט,

אוך

ער איז געבּראַכט געװאָרן צו קבורה
לעבּן זיינע נאָענטע פריינד * לפּ,רץ
און יעקב דינעזאָן ,און איבּער די אַלצ

.

-

דריי קברים איז  3291אויפגעשטעלט-
געװאָרן דער ,אוהל
ערטער

געווען אונטער דער דייטשער אָקפּאַי

פרץ".

אין אַלע

פון יידישן ישוב זיינען אַפּגע=

האַלטן געװאָרן טרויער  :פאַרזאַמלונגען,
וואו דאָס פאָלק האָט מאַניפעסטירט די

וציע - ,דאָ גענומען אַן אַקטיוון אָנטײל
אין דעם געזעלשאַפטלעכן און קולטו .
רעלן לעבּן פוֹן דער שטאָט ,נאָך די אַליסטישן פאָלקסטוער און שריפּטשטע:
שרעקלעכע אַפּריל:טעג אין וילנע ,לער ,גאָר אומגעהייער איז אַ --ס פּאָ 
בּשעת װעלכע עס איז אומגעקומען פּ-ולאַריטעט :אױסגעװאַקסן .נאָך דער.
טיפע ליבּשאַפט

זיין נאָענטער פריינד אַ .ווייטער ,זיך

בּאַזעצט קראַנקערהייט
געאַרבּעט

אויפפירונג פון זיין דראַמאַטישער

אין אָטװאָצק,

דורך.

דיבּוק" (פרעמיערע צו שלשים
דער אוילנער טרופע" אונטער דער
ירעזשי פון דוד הערמאַן אין װאַרשע),
װאָס איז געװאָרן די סענסאַציע פון

דרוקט יעדע װאָך אִין ,מאָמענט" דער:
| ציילונגען ,חסידישע מעשיות ,זכרונות,
געגרייט אַ פולשטענדיקע
אַרטיקלען,
יידישע אױסגאַבּע פון זיינע .ווערק.

דעם יידישן טעאַטער און איז אין משף.
פון אפַּאָר יאָר געגאַנגען מיט אאַיבּער.+
ראַשנדיקן ערפאָלג אין אַלע ערטער פון -
יידישן ישוב אויף דער גאַנצער וועלט,

בּשעת דעם אַרײנמאַרש פון דער רויטער

פאַרלאָזט דעם

קוראָרט און בּאַזעצט זיך אין װאַרשע

אויך אויף העבּרעיש אין דער מאָסקװער

אין דער קליניק פון ד"ר מ ,הורוויטש,
וואו ער איז פּלוצלונג געשטאָרבּן אויף
מאָרגן נאָך פאאַַרזאַמלונג ,װאָס ער האָט
צונויפגערופן

צוֹ גרינדן אַ יידישע יהיס?

טאָריש:עטנאָגראַפישע געזעלשאַפּט אין
װואַרשע ,אָפּגעזאָגט ירושה אין זיין צוואה
אהַעלפט פון זיין פאַרמעגן דער דורך אים

 9191געגרינדעטער היסטאָרישעטנאָגראַ:
פישער געזעלשאַפט
זעלבּער געזעלשאַפט

אין ווילנע ,דער
אין פּט"בּ און אַן

לֵע=

גענדע /צ,װישן צוויי /וועלטן אָדער דער

זייער פיל ליטעראַריש ,גע?

אַרמײ קיין אָטװאָצק

צוֹ דעם דאָזיקן אידע= 

,הבּימה" ,אויף דייטש אין דער אויפ=

.

פירונג פון ריינהאַרדט און אויף פּױליש
( 5איבּערזעצונג און רעזשי פוך
מאַרק אַרנשטײן) ,אַרוסרופנדיק זייער
אַ גרויסע.

ליטעראַטור

פון

אַרטיקפ

לען ראועןצענזיעס .אַ סך אקַלענערן
ערפאָלג האָט געהאַט זיין ניט פאַרְעגף /
דיקטע דראַמע פון חסידישן לעבּן טאָג

און נאַכט" אין דער בּאַאַרבּעטונג פוך

71
5

-

|

אנ--סקי שע

זיין נאָענטן פריינד אַ .קאַציזנע ,הגם
קינסטלעריש איז זי איינהייטלעכער װי

|

831

ציקן הומאָר (זמענדל טערק" ,אאין אַ

יידישער פאַמיליע" א .אַנד ,),צו קאיַנסט+

דער דיבּוק" און האָט געגעבּן אַגוטן לערישער קראַפט דערהײיבּט ער זיך אויך
דראַמאַטישן מאַטעריאַל פאַר דער עקס? .אין זיינע נאָװעלן פון רוסישן פאָלקס:
פּערימענט:בּינע

פון אונזער טעאַטער"

אין נ"י --- ,א--ס בּאַדײטונג פאַר דער
יידישער ליטעראַטור ווערט כאַראַקטע?

ריזירט דורך דעם נאָמען זאַמלער,

לעבּן (נאָך אין יידיש ניט איבּערגע:
זעצט) ,וועלכע קענען צוגערעכנט וערן
צו די מוסטערן פוֹן דער רוסישער
פאָלקישער" ליטעראַטור ,זיין גרויסע

װאָס פּרץ האָט אים געגעבּן ,שוין אין .כראָניק ,פּיאָנערען" (צוערשט פאַרעפנט:
זיין ערשטן בּאַדײטנדן װערק אין יידיש,
לעכט אין  )5 - 4091 ,8404008איז 
דער סאַטירישער פאַלקס:פּאָעמע ײדער
אַ פּרוּוו צו שילדערן די סביבה און דעם

אשמדאי" ,עפנט ער פאַר אונז אגַאַנצן

לעבּנסשטייגער ,די אידעאָלאָגיע און די
עטיק פון די קעמפּער פאַר השכּלה,

 אוצר פון דער יידישער פאָלקס-פאַנטאַזיעבּנוגע אירע פאָרשטעלונגען וועגן יענער

װואָס האָבּן אין די *07קער יאָרן אױפ?

יידישער פאָלקס:דעמאָנאָלאָגיע ,גרופּירט

זונדערס גרויס זיינען די פאַרדינסטן
אַ--ס פאַר דעם יידישן פאָלקלאָר; ער
איז ניט נאָר געװען איינער פון די

וועלט ,וועגן גיהנום און גףעדן ,ועגן
דער וועלט פון דער סטרא?אחרא אאַזײוו--
.אַן אמתע ענציקלאָפּעדיע פון דער

אין אַסעריע פּלאַסטישע געמעלער" (נח-
פרילוצקי) ,אויסגעניצט פאַר די צוועקן

גערודערט די אַלטע יידישע וועלט ,בא

ערשטע,

װאָס האָבּן געװועקט

פאַרשטעג=

דעניש און אינטערעס פאַר דער יידישער

פון סאָציאַל:געזעלשאַפּטלעכער גוטמוטי . :פאָלקסשאַפונג דורך אַרטיקלען ,אָפּהאַנד?

-קער סאַטירע ,דער כאַראַקטער פון דעם

| זאַמלער קומט אויך צום אויסדרוק אין
א--ס פּאָפּולערסטן װערק דער דיבּוק",

װאָס איז איבּערגעלאָדן

מיט אַ רײכן

מאַטעריאַל גלױבּונגען ,פירונגען ,מעשיות,
בּילדער ,אידעען פון דער פאַרצייטיקער

יידישער װעלט ,הגם מ'קען נאיָפטַּלֵיי?
קענען -דעם הויכן שוואונג

און בּרייטן

/פּאַרנעם פון דער מיסטעריע ,וועלכע האָט
זיכער אָפּגעשפּילט אהַיסטאָרישע ראָלע
אין דער געשיכטע פון דעם

טעאַטער.

אין

זיינע

פּראָזאַישע.

ידישן
װערק

זיינען אים בּאַזונדערס געלונגען די רע=
/אַליסטישע שילדערונגען פון דער פאַר:
גליווערטער אַלטער יידישער װעלט מיט
אירע קינדיש:נאַיווע ערלעכע מענטשן,
מיט אירע מיטלעלטערלעכע השגות ,שיל?
דערונגען  --אויסגעצייכנטע דורך עכט

קינסטלע
רישער אַבּיעקטיװויטעט און האַר2

לונגען ,רעפּעראַטן ,נאָר האָט אויך דורם:
געפירט אאַומגעהייער ויכטיקע זאַמ:

לונגס:אַרבּעט אוֹיף אַלע געבּיטן פון
יידישן פאָלקלאָר און עטנאָגראַפיע און

זייער אַ גרוֹיסן

מאַטעריאַל

בּאַאַרבּעט

בּעלעטריסטיש און װיסנשׂאַפּטלעך,
אין ײידיש

פון

זײנען די ג
,עאַמלטע

שריפטען"

אִ .אַרױס אין  51בּ .אין ,אַנ--סקייפ"ג"

(אויסגעפירט דורך דעם פ"ג פון שי שרעבּערק,
ווארשע, 1 :)52 -- 0291 ,פון אייבּיגען קװאַל" 
(לעגענדעס פון ספרים און פאָלקסמויל ,חסידישע

און מתננדישע פאָלקסמעשיות);  111--11דראַמען

(צ,װוישען צװויי װעלטען" (,דער דיבּוק"), ,טאָג .
און נאַכט") און קאָמעדיעס (,פאָטער און זון",

,אין א קאָנספּיראַטיװער דירה" ,
ש} --ש 1 --

דער

;חורבּן גאליציע"

זײדע")ן

(,דער

יידיי

שער חורגן פפוּןױילען ,גאליציע און בּוקאָװינא,
פון טאָגבּוך תּרעד--פּרעזיץש;

11ץ

אויף

די אֵל.

טע יסודות* (נאָװֹעלן, :חנח די קעכין" ,מ,ענדעל
טערק", ,שטיפקינדער",

,אין שענק"  --איבּערג,

יצחק .דייטשער); 111שׁ, .חומאָרעסקען און לידער*

+

9

אַב--סקי שו

|

(אויך איבּערגעזעצטע פון גערשוני,
יאַקובּאָװיטש ,האָלץ-מילער) ;  , 81אין .שטראָם?;
(אַװטאָבּיאָגראַפישע און װעגן
, 8זכרונות?

נעקראַסאָל,

מאַרק אַנטאָקאָלסקי ,פּאַסטער-איגסטיטוט,

לאַװראָװ,

קלעמאַנסאָ ,יעװגעני קאָנראַדי ,ניקאָלאַי בּלינאָװו,
פּרץ,

ממ"ס);

זשיטלאָווסקי און

, 142זכרונות"

(פון גאַפּאָן און דער בּאַלשעװיסטישער רעװאָלו
ציע);  11142--11642פפּיאָנערען" (,די ערשטע
שװאַלב" און ,די צוימענבּרעכער");  412אוני

טער אמַאַסקע" (נאָװעלן)! , 42פאָלקלאָר און
עטנאָגראַפיע? אָפּהאַנדלוננען  און אַרטיקלען
איבּער פאַרשײדענע צװײגן פון דער ידישער
פאָלקסשאַפונג און אַלטן ידישן לעבּנסשטײגער,

044

ר

נייע שול" ,װילנע  12914א קלײבע זאמלונב
,וניװערסאַל-בּיבליאָטעק" + ,װאַרשט
דערצײלונגען ,א

יי
 ,2א- ,אנד,
אין רוסיש זײנען ,אַחוץ אײנצלנע בי,
װי  ,1832880320פּט"ב  ,5091זיינע געזאמלטע
װערק אַרױסגעגעבּן געװאָרן פון דעם פ"ג
 ,613613800011פּט"בּ ,אָבּער צוליבּ דער מלחמה
האָט זיך די אױסגאַבע אָפּנעשטעלט אױף די

ערשטע  5ב.

די ליטעראַטור איבּער א .איז לפייערך זײער
ריך ,בּ;שטײט אָבּער זערהױפּט

אַרטיקלען,

פון צייטונגס=

געשריבן אין דער גאַנצער ידישע

מיט אַ הקדמה פון צוי

פרעסע אױף אַלע שפּראַכן נאַך זײין טויט אוף
שפּעטער אין טאָג פון זײַן יאָרצײט ,די װיכטיקי
מ ,לאַזאַרעו , ,5881 9408008
סטע זײנען:

נויפשטעלער און ד"ר ח ,זשיטלאָװסקיס אָפּהאַנדײ

איך

| צונויפגעשטעלט און צום גרעסטן

געזעצט פון ז ,רײזען,
לונג ,אנ--סקי

און דער

טײל איבּער=

סאָציאַליפּאָליטישער

פאָלקלאָר*) ,עס װערן נאָך פאָראויסגעזען א רײ
ווייטערדיקע בּענד פון פאַרשײדענע ארטיקלען
װאָס אַ .האָט

און

פאַרעפנטלעכט

רוסיש=יידישער

אין דער

און

פּרעסע,

רוסישער

זײַנע

פון
װעלכער

בֹאַי

אַרכיוון ,װי ,למשל ,אין פּט"בּ,
שטײט :פון  222/בריו ,פין זײ
 3נאָטיצביכלעך ,אסַכעמאַטיש אָנגעװאָרפענער
אַװטאָבּיאָגראַפֿיע ;  481אַ--ט כּתניידן אין רוסיש

און ײדיש,

צום טײל נאָך קײנמאָל יט מאַר.

עפנטלעכטע,

װי למשל ,שילדערונגען אויס דעם

| = לעבּן פון די קױילנגרעבּערס; פון זײער אגַרויסן
היסטאָריש-עטנאָגראַפישן מאַטעריאַל  23 --כּתביידן,
פ-ארשיידענע

און כריו,

דאָקומענטן

פּלענער

פאר גײע אַרבּעטן ,צ"א פאַר אסַפּעציעלן זמ"ב
פאר .חסידישער ,סינאַגאָגאַלער און חתונהימוזיק
מיט אירע קלאַסישע פאָרשטײער,

קלעומער ,חזנים

בּיאָגראַניעס און בילדער,

אאַז"וו,

מיט זײערע

בּ אויפן
געזאַמלטע
יידן אין
כּראגמענט

גרונד פון די רעזולטאַטן פון זיינע
עטנאָגראַפישע מאַטעריאַלן א"ט ;די
זײיער שטייגערישירעליגיעזן לעבּן" ,א
פון א פּאָעמע װעגן דעם בּעש"ט,

פּלאַן פֿאַר א בּרײטײפאַרטראַכטער אַרבּעט אין 5

מאַטעריאַלן פֿון מלחמהיפעריאָד 71--4191
פון דער רעװאָלוציעיצײט

און

פון אַ  --ס בֹּאַזונ"

דערע אױסגאַבן אין ידיש איז נאָךְ צו פאַר'
צײכענען :א  ,3געזאמלטע שריפטן ,אַרױסגע*
געבּן צו זײין +52עריקן ליטעראַרישן יובּילײ
פון פ"ג ,עזרא" ,פּט"ב 1191
אַבֹּראָשׁוֹר ,די
היינטיגע גרים אין רוסלאַנד" ,נ"י , 31911די
יידישע

פאָלקסשאַפונג?

סעפּאַראַטער

איבּערז.

אָפּדרוק פוו

פון ז ,רײזען,

חודשיזשורנאַל

,די

ש1 -שׂ

,0810640820028081

פּיפּין,

זעחסק !8טאעחזסםם 4981 ,ר אַגרין, ,דאָס
,די
לעבּען"  1110 ,50091ע .בּראָנשטײן,מאסע",
שטײיגערײשרײבּער פון דער ידישער

אין ;'8 ,5091 ,8404008
מהבעקט .קמ?!

1
6

1
0

,07091

עליז ,אִבֹּר ,אין

13

,02

צנבערג,

, ;6דאָס נײע לעבּ" ,0191 ,ז"ז =-- 45
,522 1191
נח פרלוצקי ,מאָמענט"

8צנ--סקי* ביכל
1291 --

זכרונות

בּאַד ,

און

פון

(אַנטהאַלט א--ס
ארטיקלען

ח .לונסקי,

פון

וילנע.,

ל,עבּן",

לעצטע
ד"ר

בריו,

צמח

שאַ*

ש .ל ,ציטראָן ,ד"ר יִעקב.

א  --ס צװאה און'
װיגאָדסקי ,משה שאַליט,
בּיאָנראפיע פון זלמן
פאּרוּוו פון גאענויערער
רײזען; דאַן א סעריע ארטיקלען װעגן ,דבּוק"

פון מ ,שאַליט ז ,סעגאלאָװיטש,
א .מאָרעװסקי,

לקין,
מ,
ש ,ל ,ציטראָן ,ע

בּריווו װעגן ד,בּוקי,
דער

ב .קארליניוס,

אויפפירונג);

בילדער
ז .רײזען,

און ניגונים
,די

בײע

א--ס

פון .
שול",

 0א ,לי,אַקובּאָװיטש ,חורש"  ,1ז"ז . = 63
ברי צו דינעזאָנען ,  011הלל צײטלין,
2
,דער לעבּנסװעג פון ש .א ,",אַלמאַנאך ,מאָי
מעגט/

ז"ן  }27--94אלכּסנדר, .,קריטיק" ,וין..

ה' ו} י ,ענטין, ,צוקונפט"  421 1291ד"ר
ח ,זשיטלאָװסקי , א סעריע אַרטיקלען, ,צײט",
נ"י 12 -- 0291 ,איבּערגעדרוקט אין ,מאַמענט?:
 5א ,אַנד ,צײטשויפטן; פ .שארגאָראָדסקאַ,
. 2040ק8ת  ,18װעגן א  --ס אַרכיװ,

רעפערירט ;אין די ליט .בלעטער",

 021ד"ר

י .שאַצקי, ,בּיכערײװעלט"  ,2291ז 0711 .מי מי.
,רינערונגען פון א סאָציאליסטירע+
ראָזענבּאַום ,ע
ש .ניגער, ,טאָג,/
װאָלוציאָנער? ,רעגיסטער:

נ"י {;5291 11/

אַן אױסװאַל

פון ארַײ

אר=

אַב--סקי ש =- ,אָסטראָװסקי  ---אָסמאן
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טיקלען

איבּער אַ .װעט

,אָנ --

װאָס.

סקיײבּוך",

דעם אַסגק-י-יפ"ג?,

אַרײנקומען
װערט

|

יִשער ליטעראַטור,

פון

:

אָסטראָווסקי בּױוך 0

קודש ,געלערנט אין חדרים און ישיבות,

שפּאַלטונג  --אין איר לינקן פליגל) ,רע;

 ,91-++7מיט אַן אָפּטײל אין ענגליש),
צוזאַמען מיט

חיים קאַנטאָראָװיטש ,גי

ניימאַן ,ד"ר װאַטענבּערג  --די תאידישע

מיט אירע

ספרימלעך און אגדות; פון פאָטער ,דער:

-- 7081

דאַקטירט (צוזאַמען מיט י ,ענטין און
בּ .י ,בּיאַלאָסטאָצקי) די מאַנאַטשריפט
;דער .יונגער אידישער קעמפּפער" (ב"י,

מעשה?=

הױיפּט אָבּער פון זיין מלמד זיך אָנגע?
הערט זייער פיל פאָלקסמעשיות און לע?
בִּין  71יאָר געװען טריי די
גענדעס

) געבּ ,אין זװעניגאָראָדקע,
קיעווער גובּ ,,אין אַ פאַמיליע פון כַּלי:
שפּעטער געווען אַן עקסטענרן2191 .,
אַװעק קיין ארץײישראל און פון דאַרט
קיין אַמעריקע .געדרוקט סקיצן און
דערציילונגען אין חהיום" ,װדאָס אידישע
פאָלקײ ,אדעם אידישען קאַנגרעס" ,אװאַר?
הייט? ,אַקטיווער טוֹער אין דער פ"צ:
אָך דער
בּאַװועגונג אין אַמעריקע

|

יוגנט בּאַקענט מיט דער אַלטער העבּרע=

אין דעם

צוגעגרײט

241

טראַדיציעס
י

פון דער

ריין

חסידישער

דאַן זיך בּאַקענט מיט דער
נייער ליטעראַטור ,אױסגעשטאַנען רדיפות
סביבה,

פאַר זיין אַפּיקורסות 6091 ,דעביוטירט
מיט אַ חסידישער מעשה אין הלל צייט:
לינס ,אידישען װאָכענבּלאַט",

דאַן גע

ווען א פּאָר יאָר העבּרעישער לערער /
אין לאָמושע 9091 ,אַװעק קיין אַמערי:

קע ,געשריבּן אַרטיקלען און מעשהלעך
! אין,יידישען טאַגעבּלאַט" ,קונדס"{ ,אידי?
שען פאָלק? 1191 ,צוריקגעקומען קיין
פּוילן ,זינט  3191ווידער אין אַמעריקע,

זיך פאַרנוֹמען מיט לערעריי  5יאָר אין /

לאָט:אַנדזשעלעס ,קאַליפאָרניע ,אַ יאָר
אין סיאַטעל  .--דעם עקסטן צפון:מערב

סאַציאַליסטישע מאָנאַטשריפטען" יי
:
 )22--9אוֹן עדי פּראָלעטאַרישע שטי
|צייט פאַרעפנטלעכט אַרוֹם  06חסידישע
ן
ו
| מע" (זינט  ,)0291איוגענטי (אָרגאַן פ
מעשיות אין חקונדס? און אייניקע דער
,
ט
דער יידישער מאַרקסיסטישער יגנ
ציילונגען (פהירשעלע קורלאַפּי ,אשלום
ניי   ,)2291און זיך בּאַטײליקט אין די מיכאַלקעס? ,עבּונט?לייבּ מלמד") אין
לינק:פּ"צ--ישע צייטשריפטן פון אַנדערע
חהעברי? און אין ,טאָגײ ,דאַן געוואוֹינט
:
לענדער ,אויך א"פ בּ .אַלף ,א ,ראָט
פאַּאָר יאָר אין נ"י ,וואו געשריבּן פאַר
,
שעווער ,א .קאַלעקטיו -- ,זיין בּרודער
די פּרײיטאָג:נומערן פון אטאָג" חסידישע
פון די פאַראײיניקטע שטאַטן,

אפרים

אָסטראַװסקי

()9881-8191

פאַר דער

אוֹן פאָלקסטימלעכע דערציילונגען ,דאָס

האָט פּאַרעפנטלעכט אייניקע פּעדאַגאָני:

רוב אײט שפון בּונם:לייבּ מלמדס מעשיות"

זטאָג?

און ,פון קעלער אַלטע שמות" (די גרע=
סערע פון זי זיינען :װרבּי יוסף דילה

שע אַרטיקלען און סקיצן אין חהד המורהי,
;שחריתי,

אהאביב",

געשטאַרבּן אין ב"י,

ניװואָרקער

-

אָסמאַן ישראל (כ"ה חשוון --7881
) געבּ .אין װישקאָוו ,װאַר:
שעווער געגנט ,אין אחַסידישלומדישער
משפּחה .פון  3יאָר אָן אין חדר ,גע?
לערנט אויך מיטן פאָטער ,אַ גערער
חסיד ,װאָס האָט אים אין דער פריסטער

ריינא" ,חדי אונטערפירער" ,זיאָסעלע",
קדוד

זדער קוש", ,דער רבּי זר'ושע",

מלך ישראל חי וקים" ,ארבּי פנחס און
זיין זון" א ,אַנד,),

אין

אַרײנװעבּנדיק

דעם מפאָטיוו פון דער פאָלקסלעגענדע
בּילדער

פון דער פּרעכטיקער

וילד=

רייכער נאַטור פון מערב:אַמעריקע.,

א.

341

|

הי

-

אָסמאַן ---אסתר

י

יי

|

441

|

האָ |ט אויך פאַרעפנטלעכט | אגַ
רעסערע | אין געווען די איבּערזעצונג פון װו ,קאַפ
אָפּהאַנדלונג זדי יידישע לעגענדע אין -ראָלענקאָס די אגדה וועגן קיניג אגריפּס

| אַלע אירע פאָרמען און עפּאָכן"
זהעברי? און אצוקונפט") ,זיך בּאַטײליקט

(אין  -און פּלאָר דעם פּראָקוראַטאָר פון יחודהײ.
(-פ"ג  זנייע

בּיבּליאָטעק" ,פּט"בּ ,)4091

| אין חהתּורן" און זהדאר" ,איבּערגעזעצט  -נאָך דער ערשטער רוסישער רעװאַלוציע
אויף יידיש טאָמאַס קאַרלײלס /איבּער  5אָנגעהױבּן צו .שפּילן אַן אָנגעו? 
העלדן ,העלדנפאַרגעטערונג און דאָס  ענע אַקטיווע ראָלע אין דער בּונדישעף. .
הערנוישע אין דער געשיבטעּ ( . 31914בּאַוועגונג ,נאָענטע מיטאַרבּעטערין און .

נאָך ניט פאַרעפנטלעכט),

ו|ואוינט ווידער

זיבט 2291

אין קאַליפאָרניע,

דומע?קאָרעספּאַנדענטין

אַלס

פון דעם אוע:

קער" (זפאָלקסצייטונג?) ,מיטרעדאַקטירט

פאַרטרעטער פון װטאָג" בּאַזוכט יערלעך

די פּאַרשײדענע בּונדישע אױסגאַבּן,

די  41מערבדיקע שטאַטן און שרײבּט
,די נייע צייט ,/חצײטפראַגען" א ,אַנד- ,,
 ,אינטערעסירנדיק זיך דערהױיפּט מיט דער
וועגן דעם דאָרטיקן יידישן לעבְּן.
.
נאַציאָנאַלער פראַגע און דער שול:פראַ:
אטתר (אַרום ---0881
פּסעװדאָנים פון מלכּה לפישיץ (מאַריאַ גע ,פאַרעפנטלעכט וועגן דעם אַ ריי אַר:
טיקלען 0191 ,אַרױסגעגעבּן אַגרע:
יאַקאַװלעװנאַ) ,לויטן ערשטן מאַן פ ר ו מ:
יסערע אַרבּעט קצו דער פראַגע ועגען
קין ,לױטן צווייטןןװיכמאַן גב
אין מינסק ,אין
דער ידישער פאָלקסשול" (פ"ג /די

אַ בּאַלעבּאַטיש:

וועלט" ,ווילנע ,זיז 3 ;79ע אױפלאַגע -

סוחרישער פּאַמי;
ליע .איר פאָטער,
איַיד אַ למדן און

פּעטערבּורג

 ,)7191וועלכע

בּאַהאַנדלט:

זדי מוטערשפּראַך און די פאָלקסשול",

 .11די פרעמדע ,שפראך אין דער יידי/ +

אַ משכּיל ,אבַּאַ:
 -קאַנטער  בעל

זיידיש" (אַ ענטפער
שער שול".,
אויף די טענות.קע יידיש)/ .1/ ,די

יידישע פאָלקסשול און דאָס קיטדישאיען 

 -קריאהאין שטאָט.,

האָט  אַלין גע2

פאָלק",

האָט זיך אויך

בּאַטײלי

:

שריבּן יידישע לידער און פּראָזע; די דער טשערנאָװיצער שפּראַך:קאָנפערענץ,
מוטער שטאַמט פון די ווילנער  -קאַצע? | פאַרטרעטנדיק דעם שטאַנדפונקט פון .
געלנבּויגנס און ראָמס ,בּיו  11יאָר בּאַ :פּראָלעטאַרישן יידישיזם ,אוֹן אבַּאַריכט
פון דער קאָנפערענץ אָפּגעדרוקט אין
קומען אַ יידישע דערציונג אין דער היים,
,נייע צייט? שן -עטלעכע מאָל
געל/,רנט תּנך און העבּרעיש ,געקענט
|

מאַפּוֹס

 ,אהבת ציון" אויף אויסוייביק.,

 = דאַן אָנגעקומען אין דער מינסקער גים?נאַזיע= ,שטודירט אויף די בּעסטוזשעוו:
קורסן אין פּעטערבּורג.

זמ"ב

געווען אַרעסטירט ,פאַרשיקט קיין אויס? /

לאַנד ,וואו געווען טעטיק אַלס מיטגליד
פון אויסלענדישן קאָמיטעט פון קבּונד",

עטלעכע מאָל | צוריקגעקומען קיין רוסלאַנד ,פאַר דער .
צייט פון דער מלחמה געווען פאַרשיקט.

געפאָרן קיין אויסלאַנד ,געהערט לעק.
ציעס אין בּערלינער אוניווערסיטעט | ,אין טשערװאָנניבּאָר ,אַסטראַכאַנער גובּ- / .
|  1021אַריין אין שבּונדי און געווען טעג נאָך דער מערץ:העװאָלוציע  7191צוריק:

| טיק דערהױיפּט אַלס פּראָפּאַגאַנדיסטין,
פון אירע ערשטע ליטעראַרישע אַרבּעט;

געקערט קיין מינסק ,אַרײן אין צ .ק,
פון זבּונד" + ,געווען ו'עדאַקטאָרין פון

584

|

וועקער",

אאסתָּר
פּ=א=ַטאָש

מיטגליד פשוטןאָטראַט

און

פון תּוספות:יום?טוב,

קהילה ,אַלס פאַרװאַלטערין פון דער
גאַנצער בּילדונגס:אָפּטײילונג פון מינסק
לעקציעס אאַז"וו,

פּױילן ,געשריבּן שירים װאַלע העבּ? /
רעיִשע .שירים אין אָ-ס װערק זיינען

געלייענט

זיינע) ,אויף דער עלטער זי
פךיל אפ
געגעבּן מיט קבּלה ,איבּערגעלאָזט אסַפר
איבּערן זפּרדס רמונים" פון משה קור:
דואירו;  די מוטער געשטאַמט פון דורות
װאַלד:ײידן ,אַלײין געבּוירן און אויפגע?
צויגן אין װאַלד,
געווען פול מיט !

בּיז  7191מענשעוי:

סטיש געשטימט 9191 ,אַװעק לינקס ,גע
ווען איינע פון די אַקטיװוסטע איניציאַ:

טאָרן צו קאָמוניזירן דעם קבּונד" ,בּײ
דער שפּאַלטונג פון קבּונד" אַפּריל 0291

געװאָרן די פירערין פון עקאַמבּונד" צוזאַ-
מען מיט א ,וויינשטיין ,אויף דער קאָנ:
פערענץ פון מערץ  1291מיטגעווירקט צו
 ליקווידירן דעם חקאָמבּונד" ,דאַן אַרי+בּערגעפירט קיין מאָסקװע ,זיך בּאַטײליקט

פוילישע לעגעני |
דעס .פון  01בי

איבּער

מאָסקװער

די שטעט

גובּ,

און דערפער

פון

דער

מיטגליד

מאָסקװער בּילדונגסאַפּטײלונג פון דער
יידסעקציע ,יײדגעזקאָם? ,פון דער
רעדאַקציע פון חזעמעס? ,וואו זי פאַרעפנט:
ולעכטזייער פילאַרטיקלען ,דערהויפּטאיבּער
פּראַגן פון קולטור און בּילדונג ,פון
,נייעם לעבּנסטשטייגער" אאַז"וו ,צוזאַמען

מיט משה ליטװואַקאָוו רעדאַקטאָרין פון דער
יידישער 8:3ענדיקער אױסגאַבּע פון נ ,לע:
נינס װערק און אַװטאָרין פון דעם בּאַנד
וועגן דעם לעבּן און דער לערע פון
לענין ,אין בּאַזונדערע אױסגאַבּן , :שול;
פראַגען" (פ"ג פון אבּונד" ,פּט"בּ ,)7191

|

 2יאָר בּאַזוכט די
קרוינישע פאָלקס?

אין דער אַגיטאַציאָנעלער קאַמפּאַניע
פון

אַ ייד

אַ למדן

און איינער פון די ערשטע משכּילים אין

און גובּ ,געזען צו בּויען יידישע שולן,
לערער:קורסן ,קולטור=ליגעס,

/

ה

8641

שול אין מלאַװע,
-

כּמעט ניט אָנגע2
זען קיין חדר,
צוזאַמען מיט זיינע צוויי עלטערע בר'ל=
דער *) געלערנט אַלע פרימאָרגן מיטן

פּאָטער חמורה נבוכים" ,חכּוזרי" ,זהאמונה-
הרמה? ,אַלבּוס װעקרים" וכדומה ,צו 41
יאָר אָנגעקומען אין אהַאַנדלסשול אין
װאַרשע .סוף  ,5091ווען די רעגירונג

האָט איבּער די אומרוען געשלאָסן די

שול,אַװעק קיין פּאַריז ,דערנאָך אָנגע:

קומען אין פּאָליטעכניקום אין נאַנסי,
אָבּער אין עטלעכע חדשים אַרום געמוזט .
צוליבּ היימישע ענינים (די רוסישע רע?

גירונג האָט דאַן פאַרװערט צו האַקן
די בּיאָגראַפיע פון הירש לעקערט (פ"ג וועלדער אין פּוילן) צוריקגעקומען קיין -
פון צ .בּ .פ
ון די יידסעקציעס פון קאָמ - ,מלאַװע ,פאַר דער צייט אַ סך געשריבּן,
יוגנטפאַרבּאַנד ,מאָסקװע 0 ;)2291
אָפּגעשטאַט אווַיזיט פּרצן (עס בּאַשרִיבּן

804

(פ"ג ממ,80 011

מאָסקװע )3291

אָפּאַטאָשו יוסף (.-- 7881 0/1
|
) געענדערטער נאָמען פון
יוס
ף
א
ָ
פ
ּ
א
ַ
טאָװסקי געב ,אין מלאַ.

ווֹע,

פּלאָצקער געגנט.

זיין פאָטער ,אַ

װאַלד=סוחר ,פון אַן אַלטער פּויליש?חסידי:
שער פאַמיליע ,װאָס פירט איר יחוס.

*) איינער פון זיי,
סי ,געבּ ,4881 ,געענדיקט
ק

פייוול אָפ אט אָ װי

קורסן,

שפּעטעף

לערער

אָדעסער לערערי

אין זיין געבּורטשטאָט,

געדרוקט
לידער אין דער ,ראָמאַנײצײטונג",
,אָס .
ַ,מעריקאַנער" ,ד
פ,רייע אַרבּעטער-שטימע" ,א
(װאָרט? א .אַנד ,.אויך דערצילונגען אין העב.
רעיש

אין

סווואלסקיס

היהודי?

אין

לאָנדאָן| ,

עג

-

-

841

אָפּאַטאָטו

אין זמ"בּ זי ,ל ,פּרץ" ,ניײיאָרק ,)5191
מערץ  7091אױסגעװאַנדערט קין ני.

נזי = ,0291אײיראָפּעיִשע אױסגאַבּע א"ט
פ,אַרלוירענע מענשן"  --װיידישער לי:

ואַכן

אין

יאָרק ,וואו געאַרבּעט

עטלעכע

אויף אַ פאַבּריק ,פונאַנדערגעטראָגן 9נג?

לישע צייטונגען,

שׂטעלע

אַלס העבּרעישער

אַ ,היבּרו סקול"

שטודיום

שפּעטער בּאַקומען אַ

לערער אין

 4191געענדיקט

אַלס ציוױלער

זין

אינזשיניער,

אָבּער נאָר אַ קורצע צייט זיך פאַרנ?
מען מיט דעם דאָזיקן פאַך ,דעבּיוטירט

|  0191מיט דער דערציילונג קאויף יענער
זייט בּריק? אין זמ"בּ װליטעראַטור" .1

דאַן געדרוקט אין אברהם רייזעָנס ,דאָס
נייע לאַנד" אייניקע פראַגמענטן פוֹן זײי:

שנפעּעטערדיקע גרעסערע װערק ,אַלס
| מיטגרינדער פון דוד איגנאַטאָווס זמ"בּ
חשריפטען" פאַרעפנטלעכט אין ּ 1 .דעם 
ראָמאַן פון אַ פערדגנב" און אין בּ--11 .

חמאָריס און זיין זון פיליפ" װאָס האָבּן
דעם יונגן שריפטשטעלער געמאַכט אנַאַ:
מען ,צוליבּ חלוקי:דעות מיט איגנאַ? 
טאָװן זיך צוריקגעצויגן פון די חשרים?
טען" און מיט אַ גרופּע יונגע שריפט:

טעראַרישער פ"ג" ,בּערלין 2291

דער העבּרעישער איבּערזעצונג פון מ.,
ליפּסאָן געדרוקט אין ;העברי"  8191און

אַרױס אין בּוכפאָרם א"ט חמורים? ,נַ"י
,)9

אין העבּרעיִשׂער

איבּערזעצונג

איז אויך ערשינען זיין גרעסערע דעֹרפי
 :ציילונג קלינטשעריי? (א"ט קמיתת כּושי?,

זמקלט" ,נ"י ,)0291

אין משך פון 01

יאָר .געאַרבּעט אויף זיין גרויסער טרי:
לאָגיע אויס דעם לעבּן פון פּוילישן יידב.
טום זינט דעם גרויסן איבּערבּראָך איג?
מיטן דעם פאָריקן יר"ה בּיז היינטיקער
צייט , דער דריטער טייל פון דער דאָ:
זיקער טרילאָגיע איז געדרוקט געװען
אין ?צוקונפט"  9191א"ט ראאָמאַן

פון אַ װאַלד:מײדעל?

(אין בּוכפאָרם.

אַרױס א"ט קאַלײין" ;)0291 ,דער ערש=
טער טייל א"ט ;אין פּוילישע וועלדער". ,
געשריבּן אין משך פון  ,5191-91איז
אַרױס גלייכצייטיק אין יידיש און העב:
רעיש

(אין דער איבּערזעצונג

פון מ,

עטעלער אַרױסגעגעבּן  4191דאָס זמ"בּ .ליפּסאָן ,א"ט +בּיערות פּוֹלין" ,פ"ג
-חדי נייע היים? ,וואו פאַרעפנטלעכט זיין .שטיבּל  .)1291און אַװעקגעשטעלט אָ-ן

גרעסערע דערציילונג ,פון ניװײיאָרקער | אין דער ערשטער ריי פון די מאָדערנע

יידישע בּעלעטריסטן ,און װען ער האָט
געטאָ? ,שפּעטער אָנגעהױבּן צו שרייבּן
קורצע דערציילונגען פּאַר דעם גײגע= זומער  2291בּאַזוכט אײראָפּע און פּולן,
גרינדעטן זטאָג" ,ואוֹ אין משך פון די איז ער אומעטום אויפגענומען געװאָרן
לעצטע צען יאָר אָפּנעדרוקט זיי איבּער וי אַ בּאַרימטער שריפטשטעלער ,אַלע
 ,0זיך בּאַטײליקט אויך אין אַנדערע .יידישע צייטונגען האָבּן אים געווידמעט
צייטשריפטן און צ"א פאַרעפנטלעכט אין .אַרטיקלען ,עס זיינען אַראַנזשירט געַ=
| אדער צוקונפט? אייניקע גרעסערע נאָ :װאָרן כּמעט אין אַלע יידישע צענטערס.
אָ-.אָװונטן און אין אַ גאַנץ קורצער צייט
וועלן ,וי חדער משפּט" (אין אַ בּאַזוֹג
דערער

אױסגאַבּע

פאַר קינדער  --פ"ג

חקולטור:ליגע? ,װאַרשע

;)3291

/צי=

גיינער"  ,4191זשאָטענס"  5191אַ .אַנד-,

האָט די אײיראָפּעיִשע אױסגאַבּע פון ,אין

פּוילישע וועלדער"( .פיג אקולטור:ליגע",
װאַרשע  )2291אױסגעהאַלטן אַ צענטויזג=

א;ין ,דער נייער וועלט" --9191אַ ראָמאַן | .טיקע אויפלאַגע,
פון יידישן לעבּן אין אַמעריקע,

עלעה:

רערי (אין בּוכפאָרם אַרױס א"ט היבּרוי,,

בּשעת זיין בּאַזוך אין

װאַרשע איז אויך אויפגעפירט געװאָרן
אין טעאַטער קצע טראַל" זיין פיראַקטי=

.

941

|

קע פּיעסע זהינטיש בּלוט"

אַפּאַטאָשו

(צוליבּ דעם

טיטל אין פּוֹילישער איבּערזעצונג געענ?
דערט אויף זהייס בּלוט") ,דראַמאַטיזירט
פון זיין דערציילונג ,פון ני=יאָרקער
געטאָ? ,אָבּער דאָס שטיק האָט קיין ער?
פאָלג ניט געהאַט .די לעצטע אָרן
געאַרבּעט אויפן :2טן טייל פון דער דער?

מאַנטער טרילאָגיע ,ד,אָס יאָר , "3681װאָס
ער האָט שוין אויך געשריבּן אויף העב:
רעיש (פּראַגמענטן פאַרעפנטלעכט אין
והתּקופה" ,ש)) -- ,אָ .האָט דעם גרויסן

פאַרדינסט ,װאָס ער האָט דער ערשטער

אין דער יידישער ליטעראַטור
שׂטעלט

די

אױפגאַבּע

:

|

ר 052

=

פון די בּאַדײטנדיקסטע און סאַָ=
לידסטע ווערק אין אונזער ליטעראַטור.,
אין שילדערן

אָ .איז אויך אַ מייסטער

בּרוטאַלע מענטשלעכע אינגסטינקטן ,רויע.
עלעמענטאַרע לידנשאַפטן ,און זיינע
נאָװעלן אין די זאַמלונגען זאַ ראָמאַן פון
אפַערד?גנב און אַנדערע דערציילונגען"
און קאונטערוועלט א ,אַנד( ,נ"י7191 ,
און  8191אײראַפּעישע אױסגאַבּע פ"ג
חקולטור?ליגע"  )2291אַנטפּלעקן פאַר

אונז

גאַטוראַליסטישע 

אין קרעפטיקע

זיך גע

בּילדער אַ גאַלעריע געשטאַלטן פון דער
יידישער הפקר:גאַס אין דער אַלטער היים,

דעם

אין

צו שאַפן

מאַנומענטאַלן יידישן היסטאָרישן ראָמאַן,
אין זיין גרויסער טרילאַגיע האָט ער
געמאַכט דעם געװאַגטן פּרוּוו צוֹ שיל?
דערן די היסטאָרישע תּקופות ,װאָס דאָס
יידגטום האָט דורכגעמאַכט פאַר די לעצ:
טע הונדערט יאָר ,בּאַװנדערס איז דעם
דיכטער געלונגען צוֹ געבּן דאָס בּילד
פון חסידות אין דער עפּאָכע פון זיין

ירידה (די חסידישע רבּיים אין פּוֹילן
האָבּן זיין ראַמאַן אריינגעלייגט אין
חרם) מיט דער היסטאָרישער געשטאַלט
פון דעם קאַָצקער (רי מענדעלע) ,דער גע
שטאַלט פון דעם אידעאַלן רבּין און

דער

פון

אַמעריקע,

אונטערװעלט

ידישער

אין זיין זאַמלונג דערציילונ:

גען פון אַמעריקאַנישן לעבּן א"ט

(פ"ג זפּרץ:בּיבּליאָטעק,

קראַסעי!

װאַרשע )3291

שילדערט אָ .דאָס עלעמענטאַרע ,ווילדע
ראַסנגעפיל ,דעם צוזאַמענשטױס פון די
פאַרשײידנאַרטיקע פעלקער אין דעם אַמעש
ריקאַנער שמעלצקעסל -- ,אייניקע פון
זיינען אויך

זיינע ווערק

איבּערגעועצט

געװאָרן אויף פרעמדע שפּראַכֿף /אין
פּוילישע וועלדער? איז אַרוֹיס אויף פּוי?
ליש אין דער איבּערזעצונג פון שאול
װאַגמאַן  (פ"ג א ,גיטלין ,װאַרשע),
און אויף דייטש אין דאעירבּערזעצונג

בּעל:מופת (ר! איטשע) א ,אַנד -- ,אַלס

פוֹן זיגפריד שמיץ אין 0-ס9זס 12זסמס1שו

הויפּטפיגורן אויפן פאָן פון אבַּרייטער
שילדערונג פון דעם אַלגעמײנעם יידישן

זאַליין" האָט זיך געדרוקט

אוֹן ניט:יידישן לעבּן ערב

און בּשעת

דעם פּוילישן אױפשטאַנד ,פון די אָב;
הייבּן פון דער השכּלה-בּאַװעגונג אין
פּוילן ,פון אַ ריי היסטאָרישע פּערזאָנען
פון דער דענקווערדיקער עפּאָכע פון 3681
אאַז"וו .ניט קוקנדיק אױף איניקע
פעלערן פון רקיייןנסטלערישן שטאַנד2
פּונקט ,אויף אומאייגהייטלעכקייט אין

;4201 42

אין פּױליש:ײידישן 294 04186212א א"ט
.0621906/ 2 601

/

בעלימחשבות ,גפריינד",
בּלאַט ד,אָס לעבּען? 3191

ש,1191 71/

װאָכנײ

א .רײזען ,ליטע=

ראַרישע װעלט?  21911ש .ניגער ,יודישע/
װעלט", ,/ 3191 ,טאָג' ,שֶן ,0291 1/ש51/
און ש, ,1 1/צוקונפט? ( 3291איבּערגעדרוקט
אין ;בּיכערײוועלט" ;)3291 ,ש ,יאַנאָװסקי, ,פ .א .ט",

;31

ב .ריווקין ,עצוקונפט" , ,4191אידישער

קעמפּפער" ,6191

עהײנט" נ"י,0291 ,

(צײט",

ןע ;1291 52/נח שטיינבערג . ,קיונג-אַמעריקאַ?,

מאַנכע
דער  -קאַנסטרוקציע - ,אויף
ס
נ
י
י
א
ס
ע
פרעמדע איינפלוסן ,אי
=
ע
נ
י
י
ע
װ
ע
ל
ט" {9191 ,5191

זיז , ,841 -- 921צייט" 1291 1

מ ,אָלגין,

דוד פיגסקי, ,דאָס

.151

| אָפאַטאָטו ---

יכ

גײע לעבען"  31911מנחם ,עאידעאליזירטע אידעאָ.
/

לאָגיע" ,א,ידישע ועלט" ,נ"י  5 5ראובן
,תּורן";9191 ,
בּריינין ,ה
הלל ראָגאָף ,עצו"

קונפט? , ,8191פאָרװערטס" )טֶ 12911 3/א .ל,

|

אָטהעקער

-

|

איינגעגעבּן צו אַנטלױפן ,און ער האָט
זיך בּאַזעצט אין טשערנאָװיץ ,וואו ער
האָט געעפנט אבַּוכהאַנדלונג און 1881

זיין ערשט װערק א"ט

אַרױסגעגעבּן
,ײַנט? 1291ן הלל צייטלין ,עמאָ5
יאַקובּאָװיטש ,ה
מענט? , ,0291 142אַלטיקאָצקער חסידות" ,טע | "הנבל  --די לייער"  --חצעהן
1114

2911

2911 }8

ד"ר מ ,ביגענשטאָק ,

פאָלקסלידער

,)800080

ש .ראָזענפעלר, ,הצפירה? ;06 ,1291

,ידישער וואלד" ,צ,ייט" זץָ|;1291 21
ה ,לײוויק ,י

1ש:92/

מ .ריבאָלאָו ,צ,וקונפט"
,טאָג" ע/פ1 2
ה ,ד .נאָמבּערג, ,ביכעריװעלט? ; 2291
{

פון משכּיליש-סאַציאַליסטישער

,י פַּוילֵי
מ ,בּאַלאַבּאַן; ,היסטאָרישע מאָטיוון? אין ד

| טער

שע װעלדער".סו ,און אין 8 610/:2עוסאן ,ש;1

ג מייזיל .,בהי,כערװועלט?

אַפּאָטהעקער דוד

עוט5 82/

/

 1דערפאַר אָבּער שאַרף אַטאַקירט
געװאָרן פון יעקב=מרדכי װאָלפטזאָהן

( -אין

 )1191 4/81געבּ .אין פּאָניעװעזש ,קאֲוו?
נעֵר געגנט ,אַלס זון פון אאַָנגעזעענעם
 מִשִכּיל אין שטאָט ,צו  8יאָר געבּליבּןאַ יתום ,צוליב.
דער שטיפמוטער

געצוואונגען -
 -פּאַרלאָזןזייןהיים,

גינסטיק רעצענזירט גצ/ :

װאָרן פון ש .בּערנפעלד (אין װהמגיד"

נ אויסלענדער, ,הימללאָזע קונסט", ,שטראָם? ;4
איז אָפּאַטאָשו!*, ,די טריבּוגע? 2

שיוד .,פאָלקסבּלאַט"

51 ,7881

וועלכער האָט זיך אָנגענומען פאַר דעם
דורך אַ .בּאַלײדיקטן כּבוד פון פּרץ 

סמאָלענסקין .,און אַרױסגעטראָטן
אַ-ס

אָנגרייפן

קעגן.

דייידישע

קרעמער ,

שענקער און לופט:מענטשן,

צו יענער/

צייט האָט אַ .אויך אַרוֹיסגעגעבּן איפּ.
לייבּושל חסיד אַ סאַטיריש בּיכל קשולחן -
ערוך הלכות תּקון" און זיך בּאַטײליקט

| צו  01יאָר אַװעק
קיין  װילקאָמיר,
וואו געווען אַ.

| אין מאַנכע

תּלמיד אין דער
ישיבה פון משת +
ליב ליליענבּלום ,וועלכער האָט אויף
אטַאַרקע השפּעה און דער?
אים געהאַט ש
חַשק צו בּילדונג .צו
װועקט אין אים א
 61 -יאָר גיט ער שוין שטונדן אין העב:

יידישע,

אין דער רע2

װאָלוציאָנערער בּאַוועגונג 9781 ,אַרעס?
וטירט אַלס ,ניהיליסט" און פאַרמשפּט
פאַרשיקט צו װערן ,אים האָט זיך אָבּער

העברעישע

און

דייטשע צייטשריפטן( 8881 ,לױיט דער
אינפאָרמאַציע פון זיין אלמנה )6881 --

אױיסגעװאַנדערט קיין

אַמעריקע מיטן

דאָרט אַ קאָמוניסטישעצ

ציל צו גרינדן
קאַלאָניע ,און אַז דאָס האָט זיך אים.
ניט איינגעגעבּן ,אָרגאַניזירט אין בּרוקלין

פאאַַראיין , װאָס האָט אָנגעפירט אשאַַפּ

| רעיש רוסיש און דייטש און שרײבּט || פון דאַמענקלײדער
זײיער .פיל אין העבּרעיש ,אין 7781
אַ פרייער צוהערער פון קיעװוער אוני
ווערסיטעט ,אַרײנגעצויגן

געגראַמף 

פּובּליציסטיק אין יידיש ,די לִידֶער-

ר ,זעליגמאן, ,,אין פּרצעס דרכים" ,מ,ילגרוים"  11זאַמלונג איז
.142

די ויכטיגסטע

דיען" ,אפָןּאאַָעטישן ווערט ,אָבּער כאַ:
ראַקטעריסטיש אַלס די ערשטע מוסטערן

נוסח",

 32911לעאָ קעניג, ,װאו

איבּער

שאַנע

פּראַגען דער יודען ,אויף העבּראִיש אונד .
ויודיש:דייטש מיט זעהר שאַנע מעלאָ= 

= א .גלאַנץ,/ ,פ ,א .שׂי" ,קן 12911 8/מי כּץ ,סו
ד"ר א .קאָראַלניק, ,קאָצקער

251

אויף קאָמוניסטישצ

יסודות; די ;קאָמונע" איז בּאַשטאַנען.
פון אַס 5נפשות ,דאָס רוב קרובים פון
דער משפּחה שולמאַן ,פון וועלכער אַ

האָט זיך
(מיט

דער

גענומען

זיין צווייטע פרוי

ערשטער

זיך געגט.

האָט

ער

:

אין עסטרייך); אין  3יאָר אי די קאָף  /

153

|

ֹ

אַפּאָטהעקעף
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/

מונע ,אַזוֹי װי אַלע אַנדערע אַזױנע קאַ:
מונעס ,צעפאַלן ,אוֹן אַ .האָט געעפנט

טיקן אָנטײל אין דעם געזעלשאַפטלעכן

און קהלשן לעבּן פון פילאַדעלפיע,

דארַוקעריי אין בּראַנזװיל און אָנגעהױיבּן

ווען גרינדער פון דראַמאַטישע פאַראײ=

הומאָריסטיש = סאַטירישע
אַרױסצוגעבּן
בּלעטער (זדיא בּייטש"? ,דיא פלעדערף

נען ,פילאַנטראָפּישע אינסטיטוציעס,

גע"

גע=

אַרבּעט אין דער פּראָפּעסיאָנעלער בּאַ:
וועגונג ,געהאַלטן לעקציעס ,אגעוויסע

מויז") ,װאָכנבּלעטער (פדי נײיע הי
מאַטה" (?) ,אדאָס פאָלקסבּלאַט" ,)9881 ,צייט אויך געווען בּאַשעפטיקט אַלס נאֵ2
מיטגעאַרבּעט אין מאָריס װעקסלערס  טאַריוס 9091 .ווידער אַריבּערגעפאָרן
חגייעסטע פּאָסט" פאַר אהאַָנאָראַר פון קיין ניװײאָרק ,וואו רעדאַקטירט ,די
 5דאָלאַר אַ װאָך ,אין דער אַנאַרכיס= אידישע בּיהנע"- 0191 ,ג-ענומען אַנאָײ
| טישער ,װאַרהײיט", ,ידישען טאַגע:
ענטן אָנטײל (אונטער זיין פּסעװדאָנים -
בּלאַט', ,פאָלקס =אַדװאָקאַט? א אַנד ,דער הינקעדיקער שליממזל") אין דעם
זיך בּאַזעצט אין פילאַדעלפיע,
5
הומאָריסטישן זשורנאַל חדער קיבּעצער",
:
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! און בּאַלאַדעס אין לואי מילערס פװאַרהײט",
װאָכענזשורנאַל" ,מיט דעם פּסוק פון פון זיינע װוערק איז אין בּוכפאָרם אַרױס
,משלי"--שעיניך לנוכח יבּיטו--אַלס מאָ :בּלויז  1בּ .װהומאָריסטישע שריפטען"
טאָ) ,פון וועלכער מ ,דאָליצקי איז גע( :פ"ג זהיבּרו פּאַבּלישינג קאָ ,/".ב"י,0191 ,
ווען דער רייזנדער שותּף און געשריבּן אַרום  003ז"ז) ,געשריבּן אין אַן אַמע:
קאָרעספּאָנדענצן פון װעג (צװישן די ריקאַניזירטן יידיש ,זיינען עס דאָס רוב
איבּעריקע מיטאַרבּעטער זיינען געװען; ציײיטונגס:פעליעטאָנען ,װאָס אַנטהאַלטן
דער פּעליעטאָניסט הושע װאַגמאַן ,עוזר מער פּלאַכן וויץ ,װי אמתן הומאָר ,אָפּ
סמאָלענסקין ,דוד בּ .טירקעל ,װאָלפטאָן ,שפּיגלענדיק פאַרשיידענע ערשיינונגען
ד"ר נ .שקילמאַן (?), משה הערדער,
גאעַוויסער מ ,בּאַרבּער ,װאָס האָט אין
 1יאָרגאַנג פון דער צייטשריפט איבּער:
זעצט אָליווער שריינערס ,דער יעגערץ 
|אַ .אַלײן האָט דאָרט פאַרעפנטלעכט ראָ:
מאַנען ,װי למשל אַראָמאַן פון יידיש?
אַמעריקאַנישן לעבּן א"ט ,דיא פאַרבּלאָנ:

דזשעטע" .הגם חדיא געגענװאַרטײ האָט
דערגרייכט צו אַ טיראַזש פון אַַ ,0005האָט
אַ .געמוזט אָנפירן אשַווערן קאַמפּ די
צייטונג .אָנצוהאַלטן; פּילאַדעלפיע האָט
נאָך דאַן געהאַט אַצו קנאַפּ אַנטװיקלטן

יידישן קיבּוץ און אױיף אַ .אַלײן איז
געפאַלן די לאַסט אי פוֹן דער רעדאַק;

| ציע אי פון דער אַדמיניסטראַציע און
עקספּעדיציע ,אמַענטש פון גרויסן אידע:
אֲליזם ,האָט אַ .גענומען זײיער אַטע-

פון דעם יידישן לעבּן אין אַמעריקע .אַ.

האָט איבּערגעלאָזט אין כּתביד אגַאַנצע
ריי טעאַטערשטיק,

דראַמען,

קאָמעדיעס

און װאָדעװילן ,װי די שטומע כּלה",
דער גר-צדק אָדער גראַף פּאָטאָצקי",

,9

=+ידער וועלט-טרוים

אָדער די .3

בּרידער" ,חדער עוויגער יודע אָדער דער

אָרעמער מיליאָנער" ,מיט לידער און
קופּלעטן ,0981 ,חשמשון הגבּור" (בּאַאַר=

בּעט פון דייטש),

+ציון",

דער זניהי:

ליסט"  ,2981זאין פּריזאָן" , ,5981יאַנקל?

(אַ קאַמעזיע אַ טרוים)  ,9091חדי רוסי:
שע קוטשמע?  ,,9091זגייסטער" ,0191
חאין אַ שװאַכן מאָמענט?  ,1191זי זײ:
נען אָבּער אויף דער בּינע ניט אויפג:
פירט געװאָרן; בּלױז פון אַמאַטאָרן
זיינען אין פאַרשײדענע צייטן געשפּילט

/

'
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געװאָרן זיינע פּיעסן ,דער לעצטער
שטרייק" ,זמשיחס צייטן" ,זגימפּלס סדר",
חדער אַנאַרכיסט" א .אַנד,

נען געשיכטע

 ;} 59טן  ;11װוינער 1צ ,זיז ; 18-- 08
בּאסין ,אַנטאָלאָניע } ,ז 8221 .גאָטלאָבּער ,אין

פעסיאַנעלער שול פון קעשעניעוו2091 ,
אַריבּערגעפאָרן קיין אָדעס ,זיך פּאַטײ:

,2781

( 22װעגן זײן בּאַגעגעניש

אַ .אין ווילנע),

|

,מגיד",
ה

מיט

אַפּעלבּױם משה (שװ-- 7881 51
 )-געבּ / .אין

אַמשינאָװ

(משטשאָנאָוו) +,װאַרשעװער געגנט ,אין
אַ פאַמיליע פון ראַדזינער חסידים ,בּיז
 2יאָר געגאַנגען אין חדר ,דאַן אין
קאַליש געלערנט מוסטערצייכענען און
פילאַנגעטן ,גלייכצייטיק געלערנט אין
גערער שטיבּל ,שפּעטער געװאַרן אצי

ימער :און שילדנמאָלער.,

צו  91יאָר

אַװעק קיין אויסלאַנד ,וואו פאַרבּראַכט
איבּער  51יאָר ,שטודירט קונסט אין
ווין ,אַמסטערדאַם ,געענדיקט אגַעװוערב?

שול אין ליװוערפּול ,געווען אַסטיפּענדיאַט

אין פּאַריז 2 ,יאָר אין לאָנדאָנער קונסט:אַקאַדעמיע,

זינט  0291אין װאַרשע,

וואו.

צ"א געמאָלט דעם זאַל פון יידישן לל:

טעראַטן:פאַראײן .פון צייט צו צייט גע?

שריבּן אַרטיקלען איבּער קונסט
ליװערפּולער ענגלישער פּרעסע,

אין
אין

;צייט? ,לאָנדאָן ,אין װמאָמענט" ,הלל
צייטלינס װאָכנבּלאַט חדער בּליץ" ,עליט.
בּלעטער" א ,אַנד,

שער
עלטערן

די פרומע

האָבּן זי געלאָוט לערנען אין

דער היים ,אָבּער יידישע לימודים קוים
עברי 39 -- 1981 ,געהערט אין פּאַריז
לעקציעס איבּער געשיכטע ,דאַן געלעבּט

אין מאַסקװע און פּעטערבּורג ,זיך פאַר?

געמענדיק מיט איבּערזעצונגען ,און נאָך
דעם טויט

808

פון . 081012108סע

פק:ז 7981 )1אָנגעהױיבּן צוֹלער?

אין .דער יידישער פּראָ:

ליקט אין דער סאָציאַל-רעװאָלוציאָנע:
רער פּאַרטײ ,געווען אַ לערערין אין
אָוונט? און זונטאָג:שולן (פון אירע לעק:
ציעס איבּער דער פּראַנצויזישער רעוואַ:
לוציע איז צונויפגעשטעלט דאָס בּיכל
ירוי

0

מאָס=

ז!ם0ומ08סקן הגאחהחסם,

קווע ,)8091 ,פאַרפאַסט אַ לערנבּיכל
איבּער דער געשיכטע פון רוסלאַנד
(פ/ג  8;0814/פאעטעץק1סס,

)1191

פט"בּ

און אלַערנבּוך פון ידישע געשיכטע
( ,)51---3191פון וועלכער דער צווייטער
טייל האָט זוכה געװוען צו דער פּרעמיע
א"ג פון בּאָריס וויינבּערג .ביידע טיילן

זיינען  8191איבּערגעזעצט געװאָרן אוֹיף

יידיש און אַרױס אין פ"ג בּ .א .קלעצקין,

צוערשט אִין קיעוו און שפּעטער אין
ווילנע אַלס לערנבּוך פאַר די יידישע

שולן ,א ,האָט אויך געדרוקט פּעדאַגאָ:
גישע
4

2

אַרטיקלען אין ( 680פאעאנספט 
/די גייע שול",

טאגגנסטט,

(!דל פּאָרשונגס:מעטאָדן פון דער

בּיבּלישער געשיכטע") און אַרױסגעגעבּן
 2בּיכלעך
מםסקסת

אפרתי חווה (8ו--- 0781 6/
) געבּ .אין קעשעניעוו ,בּע:
סאַראַבּיע ,אין אַ פאַרמעגלעכער סוהרי?

פּאַמיליע בֹּל אַנק.

מיטאַרבּעטער

און

8

6416 8011

אוֹן 086-

פא

מעם

ממאגסחססן.
/464סע480ס1

( ,7191פ"ג המסם ח ההעסס).
ג ,פ.

/

;נײע שול" .,11--1 ,1291

אָקון ישראל (-- 7781 1/01
|==) געבּ .אין בּאָבּרוֹיסק ,מיג:

סקער געגנט 8091 ,געענדיקט זיין שטו:
דיום אַלס אינזשעניער אין קעטין ,דייטש:
לאַנד ,זינט דאַן אין פּט"בּ ,איינער פון
די גרינדער פון דער געז .פאַר יידישער
פאָלקסמוזיק ,טוער אין אַנדערע יידישצ 

פון איר מאַן בּנציון א( ,אַ -קולטור = אַרגאַניזאַציעס.,

7191

ראָטמאַן

754

|

/

פון ײבּונד" אין דער

אָקון  --אקסלער  ---אַקטעלראָד

ידישער

|

851

י

אנסססגם און דער פּראָװינציעלער
רוסישער פּרעסע 3091 ,אױסגעװאַנדערט

קהילה

און פון דער ס ,ד-.פּאַרטײ אין שטאָט:
ראַט ,װיצע:פּרעזידענט פון בּאָבּרויסקער

קיין אַמעריקע,

שטאָט-ראַט בּשעת דער דייטשער אָקופּאַ:

געצויגן געװאָרן אין דער יידישער אַנאַר:
כיסטישער בּאַװעגונג ,,אָנגעהױבּן מיטצו:
אַרבּעטן אין ,פ ,א .ש ,".געשריבּן איבּער

ציע ,זינט  8191אין ווילנע ,וואו מיט?
געאַרבּעט אין דעם אָוגאַן פון ס .ד,

אין פילאַדעלפיע אַרײ?1

,בּונד" (א"ט חדאָס פרייע װאָרט" ,קאו?

אַרבּעטאָרישע

זער צייט" ,פאונזער געדאַנק") ,זיך גע
דרוקט אויך אין אייניקע אַנדערע אויס?
גאַבּן ,אונטער די פּסעװדאַנימען דאָגיג?

פּראָגן ,זיך אויך בּאַטײליקט אין לאָנדאָ:

נער װאַרבּעטער פריינד" ,געווען איינער
פון די גרינדער פון דער אַנאַרכיסטישער

 סקי ,דג .אַלס גרינדער פון די ווילנעריידישע

פּראָדוציר-קאָאָפּעראַטיװן

! װאָכנשריפט

אָנגע:

אירָפּ:ע:
קּראאָָדוצ
| שריבּן אַ בּראָשור צפ

ראַטיוון אָדער פּראַדוציר=ווערקשטובּן?
(ווילנע  ,0291ז"ז / ,)13מאַטעריאַלן וועגן
פּראָדוציר = קאַאָפּעראַציע" (ווילנע ,0291
ז"ז  ,)04אַ בּאַריכט פון די פּראָדוצירקאָ:
אָפּעראַטיוון אין ווילנער זפּנקס" ,דירעק?
טאָר פון ווילנער יידישן טעכניקום (מיט
יידישער אונטערריכט:שפּראַך)

בּיי דער

געזעלשאַפּט װאָרט" ,אַ צייט געווען וויצע?
פאָרזיצער פון ווילנער קאָמיטעט ,איבּער:

געזעצט דאָס בּוך פון פּראָפ ,ל ,גרעץ
זעלעקטרע
נוצונג

און איר פּראַקטישע

אויס?

(ווילנע  ,2291ז"ז  ,072מיט 181

בּילדער) ,אין כתב:יד :פהילפסבּוך פאַרעלעקטראָטעכניקער" 4291 ,אַװעק קיין
אַרגענטינע ,געגרינדעט און רעדאַקטירט
אין בּוענאָס-אײיראָס דאָס צװײיװאָכ;
בּלאַט װאַרגענטינער וועקער"  --אָרגאַן

פון יידישן אַלגעמײנעם אַרבּעטער:בּונד
(ערשינען בּלויז אַ 3נומערן סוף ,)4291
לעצטנס פאַרװאַלטער פון אַ בּית:יתומים
אין בּוענאָס:אײרעס,

אַקסלער בּנימין (---6881

(

געבּ .אין טשאַשניק ,װיטעבּסקער גב
בּאַקומען איַידישע דערציונג ,שפּעטער
וואוינענדיק אין פּאַלאָצק און ריגע זיך
אָפּגעגעבּן  מיט װעלטלעכער בּיל:
דונג,

קאַרעספּאַנדירט

אין

תמפמסאוקעס

און

געזעלשאַפטלעכע

}בּרויט

אין

און פרייהייט?

פילאַדעלפיע ,און פון דער װ+פרייהייט"
אין נ"י ,די לעצטע יאָרן מיטגליד פון
דער רעדאַקציע פון קפי א .שי"

-

אַקטעלראָד אברהם (== 9081
) געבּ ,אין בּערלאַד ,רומעניע,

שטודירט אין בּוקאַרעשט ,וואו ער איז
אַ געוויסע צייט געווען דירעקטאָר פון
דער ידיש:רומענישער שול עראָנעטי

ראָמאַןי ,בּאַקאַנט אַלט רומענישער דיכ:

טער ,פּובּליציסט ,איבּערזעצער און פּאָ/ :
פּולאַריזאַטאָר פון װיסנשאַפטלעכע

(אויך א"פּ א ,א ,לוקא),

װערץ.

אַרױסגעבּער

פון דעם זייער פאַרשפּרײטן װיסנשאַפט?
לעכן זשורנאַל {טומסשזס ,פאַרעפנטלעכט
צוויי בּענד שירים אין רומעניש ,חקיין
מזרח און /דאָס קעסטעלע צרות" ,וואו
דער ערשטער אין דער רומענישער פּאָנ.
עזיע געשילדערט די יידישע סביבה אין
רומעניע מיט אירע צרות און לייד ,האָט
איבּערגעזעצט אין רומעניש אײניקע
לידער פון מאָריס ראָזענפעלד א .אַנד,
און אָפּגעדרוקט

אין יידיש אַ ליד

מיט

לאַטײנישע אותיות אין דעם ידיש:רן;
מענישן זשורנאַל ,0461689400610 8012
בּוקאַרעשט 20--1091

א"ר פון האָריאָ

קאַרפּ .דאָס ליד האָט אויפגעמונטערט
ד"ר סאָטעקן און ער האָט אים געוויד2
מעט אלַיד אין יידיש אין דעם זעלבּיקן
|
זשורנאַל,

9

יי

אקטענפעלד

אַקסענפּעלד ישראל (--7871זומער

 )661געבּ ,אין נעמיראָוו ,פּאָדאָליע,
אין אמַיוחסדיקער פּאַמיליע ,װאָס האָט

געשטאַמט פון דעם װתּבואת:שורי ,זיינע
יונגע יאָרן פאַרבּראַכט אין אַ שטרענג

אָרטאָדאָקסישער סביבה ,געלערנט גמרא
מיט פּוסקים ,געווען
בּראַסלאַװער חסיד,

אַ פאַרבּרענטער

אַ מקורב

צו דעם.

רבּין רנ'חמן בּראַסלעװער און אַ חבר
מ'האָט

פון ר' נתן בּראַסלעװער.

אים

זײער יונג חתונה געמאַכט ,אָבּער ער
האָט מיט דער װײבּ אומגליקלעך גע:

לעבּט און זיך שטאַרץ געפּלאָגט ,בּיז
ער האָט זיך צעשיידט מיט איר ,אַדאַנק

זיין ידיעה אין רוסיש ,פּױליש ,דייטש--
יענע צײט

אַ גרויסע

זעלטנקייט צווישן

|

הי

| | 0

061

ר' אַבּעלע הורוויץ אויס בּראָד ,רעכעל- ,

און זיין הוין אין געװאָרן אַ בית:װועד

לחכמים .,ניט נאָר פאַר די געבּילדעטט

און משכּילים,

און פרומע.

נאָר אויך פאַר לומדים

האָט זיך אויך אױסגע:

צייכנט מיט זיין גוטן און איידעלן כאַט 

ראַקטער ,אוֹן אָרעם און רייך פלעגן
קומען צו אים נאָך הילף אָדער נאָך אַן -
עִצה .הגם אַ .האָט גוט געקענט נאָך
לשון:קודש ,װוֹי אויך רוסיש ,פּויליש.,
דייטש ,האָט ער אָבּער זײיער ליב גע?

האַט יידיש און נאָר אין דער שפּראך .
געשריבּן ,כּדי נוצלעך צו זיין דעם פאָלץ -
מיט זיין .װעלטקענטשאַפּט און רייכער

ערפאַרונג ,אַ .האָט אָנגעשריבּן צענד;.
ליקער דערציילונגען ,ראָמאַנען און

יידן  --וי אויך מחמת זיין פּאַרשטאַנד,

פּיעסן ,אויף איבּער דריי הונדערט דרוק;

|פלייסיקייט און ערלעכקייט ,בּאַקומען
אַ גוטן נאָמען און אין דער צייט פון

בּויגן .להיפּוך צו די אַנדערע שריפט. :

| דער

רוסיש:פראַנצויזישער

מלחמה

זיך

צוגעשלאָגן צו גרויסע פּאָדריאַדן ,געווען
אַחשוֹב בּיי די קאָמאַנדירן און מיט
דער

רוסישער אַרמײ

געגאַנגען

קין

שטעלער:משכּילים האָט ער זיך ניט גע:
װאָלט בּאַנוגענען דערמיט ,װאָס זיינץ /
יידישע װערק װערן געלייענט אין אָר?

טיקע קרייזלעך אָדער גייען אַריבּער פון -
האַנט צו האַנט

אין געשריבּענע קאָ:

פּױלן און קיין דייטשלאַנד ,זיינע נסיעות פּיעס ,נאָר זיך בּאַמיט ,זיי זאָלן געדרוקט
איבּער פאַרשיידענע געגנטן און דער יווערן און גרייכן צום בּרייטן פאָלק,
מגע:ומשא מיט פאַרשיידענערליי מענטשן |' אָבּער ליידער האָבּן זיך זיינע בּאַמיָונגען

האָבּן פאַרבּרײטערט זיין האָרזאָנט און

(למשל ,בּיים פּעטערבּורגער קאָמיטעט

פון דער חברה /מפיצי השכּלה" דורך

פאַרטיפט זיין ערפאַרונג אוֹן מענטשגֿ
קענטעניש .דערצו האָט ער געהאט אַ זיינע פריינד ד"ר שװאַבּאַכער ,יוסף
מערקװוערדיקן זכּרון און זייער געני ראַבּינאָװיטש  --דעם דעמאָלט בּאַרימטן
געדענקט ,װאָס ער האָט זיך אָנגעזען רוסיש:יידישן שריפטשטעלער ,ד"ר לע+
 און אָנגעהערט ,אַזוֹי ,אַז ער האָט זיין װענזאָן און ד"ר ל ,פּינסקער)46891 ,גאַנץ לעבּן געהאַט שטאָף צוֹ אונטער:
אוױיסגעלאָזט מיט גאָרנישט  --צוֹליבּ דער
| האַלטן אַ געועלשאַפט מיט אינטערעסאַנ:
ספּעציפישער בּאַציונג צו דער יידישעף
| טע מעשיות 42 ,זיך בּאַזעצט אין .שפּראַך אין יענער צייט פון אידעאָלאָ:
/
גישער רוסיפיקאַציע און משכּילישן הע
אָדעס ,אָפּגעגעבּן עקזאַמען אויף נאָטאַר;
יוס ,אַדװאָקאַט און טראַנסלאַטאָר ,פון .רעיזם  4681 81//פאַרלאָזט אָדעס /
װאָס ער האָט געהאַט חיונה בּכּבוד ,צום און מיט זיין פרוי אַװעקגעפאָרן קיין
פּאַריז ,וואו איינער פון זיינע  3גערא=
צווייטן מאָל חתונה געהאַט מיט דער
געבּילדעטער און פרומער טאָכטער פון
טענע זין ,אַלעקסאַנדער (אַװגוסט) אִי,

1

-

+
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איז געווען אַ בּאַרימטער מעדיצינער ,װ!אָס מיר האָבּן פון אים געדרוקט בּלויז
פּראַפּעסאָר אין דער סאָרבּאָנע און אַו=
טאָר פון אַ ריי װיסנשאַפּטלעכע וװערק,
דאָרט איז אַ .געשטאָרבּן אין אַ פּאַר יאָר
אַרום ,פון אַלע זיינע װערק זיינען בי

די קלענערע זאַכן זיינע ,דערהויפּט די
אדירן.אַמאַטישער פאָרם .,און ניט זיינע .
פלבּענדיקע ראָמאַנען ,פאַר
גרויסע
װעלכע ער האָט געהאַט אַזי פיל

זיין לעבּן  --צו זיין :50סטן יאָר --
ערשינען בּלויז צוויי פון זיינע קלענערע

שטאָף פון זיין רײכן לאַנגן לעב
אַחוץ דעם קולטור:היסטאָרישן װערט,,
װאָס אַ-ס װערק

זאַכן ,עדער ערשטער יודישער רעקרוט",
און ,דאָס שטערינטיכילי (בּיידע געדרוקט
אין לייפּציג ,)1681 ,נאָך זיין טױט | פון דעם יידישן לעבּנסשטייגער אין דער
האָבּן זיינע פריינד בּאַװויזן אַרױסצוגעבּן
ערשטער העלפט פון פאַרגאַנגענעם יאָרפ 
נאָך  3בּיכלעך זײנגע; עמאַן און װײבּ,
הונדערט ,איז זייער גרויס אויך דער
ריין שפּראַכלעכער וערט זייערער אַלס
שוועסטער און בּרידער"  --איין אמתע
מאָנומענטן פון עכטן קערנדיקן װאָלי=
מעשה בּעאַרבּײט אין אַ טהעאַטער:שטיק
אין צוויי אַקטען (אָדעס  ,)1681חדיא
|
נער פאָלקס:ייִדיש,
אי בּ ,גאָטלאָבּער ,אין ש"ע--ס ,יודישער
גינאַרטע וועלטח און אקבּצן עושר שפּילױ
פאָלקסבּיבּליאָטעק? } ,אין ,המגיד" תױמ"ד ,זי
(אָדעס 0781), די איבּעריקע מאַנוֹס:
( 2איבּערגעדרוקט אִין ,גאָטלאָבּער און זײַן
קריפּטן זיינען פאַרלוירן געגאַנגען,
עפּאָכע? פון פאר.ידקין)} צינבּערג ,אין 0800:
משמעות בּשעת דעם אָדעסער פּאָגראָם
 2און אין  60148060611שֵׁן; י .י .לערגער,
הגם

,1

אַ דערצײלונג אַ--ס איז אויך

משכּיליש

20

האָבּן אַלס געטרייע,

שילדערונג

געפאַרבּטע

 006ג} מעמ2סװט608א2

(ציטירט

געדרוקט געװאָרן אין רוסישער איבּער:

אין דער רוסישער בּײלאַגע צו ,הכּרמל"* ,2681
,המליץ"; , 041 ,1681קול מבשר",
8

 - ,2אויך זיין זון אַלעקסאַנדער זאָל
האָבּן איבּערגעזעצט אייניקע זיינע זאַכן
אין פּראַנצױז --- ,לעבּן זיין צייט-חבר
עטינגערן איז אַ .דער בּאַדײיטגדסטעף.
פאָרשטייער פון דער יידישער ליטעראַ:
טור פון דער השכּלה:עפּאָכע . ניט קוקג:
דיק אויף דער פּרימיטיווער שריפטשטע:
לערישער מאַניר זיינער ,אין ער אַן
אויסגעצייכנטער פאָלקסשרײיבּער ,מיט

 931 ,7ב .גאָרין, ,די געשיכטע פון דעם
אידישען טעאַטער* } ,ז"ז  4111--001בּעלידמיון. ,
הומאַניזם אין דער ײדישער ליטעראטור"; יעקב
לעשטשיבגסקי ,עדאָס יידישע עקאָנאָמישע לעבן
און דער ידישער ליטעראַטור"; װינער {13

זעצונג אין  83866086פצחאססץק מ'אמנסמט

אַ שאַרף אויג

און

אַ חוֹש פאַר הומאַר,

אַ שריפטשטעלער ,װאָס ווײיס ,װי צו
נעמען זיינע פּשוטע תּמימותדיקע לעזער,

זיין נטיה צו אַ אינטערעסאַנטער שבּאַ:
נענדיקער פאַבּולע ,צוֹ דעם סיפּור:המעשה

מאַכט אים פאַר דעם ערשטן ראָמאַניסט

אין דער יידישער ליטעראַטור ,און סאין
בּלויז דער אומגליקלעכער גורל פון דער

יידישער

ליטעראַטור אין יענער צייט,

ד"ר מ ,פּיגעס, ,די געשיכטע פון דער יודישער .
ליטעראטור?  ,1ז591--19 ,
מענדעלטאָן

,ון
פ

 ;1 61זלמן רייזען,

בּיז מענדעלע"

אַקערמאַן הענעך

4

(י"ג תּשרי .=1091

) געבּ .אין דאָרף װאָלינעץ,
בּעסאַראַבּיע ,דאָס ערשטע ליד געדרוקט
אין קעשעניעװער אדער מאַרגען" ,8191
אין טשערנאָוויץ
אַרױסגעגעבּן
0
געקומען קיין
אַזאַמלונג לידער1 ,

וואו פאַרעפנטלעכט

לידער,

אַמעריקע,

! אָריגינעלע און איבּערגעזעצטע

פון רו=

סיש,

דייטש,

וי

אויך קינדער-לידער

אין װייד ,טאַגעבּלאַט" ,עקונדס" ,חצייט",

זפ א .ש" ,שמאַרגען זשורנאַל" ,זאַמעף -
|

ריקאַנער" ;פרייהייט? א .אַנד,
()6

|
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וואו זיין פאָטער ,רי שלמה אַראָנסאָן 

אַקצין הערץ --3981 01/61

) געבּ ,אין בּאָלטינאָוו .,לאַטגאַ= (געוועזענער קיעווער רב ,איצט אין
ליע 3191 ,אַרױסגעגעבּן אין ריגע -תּל:אביב) ,,איז געווען רבּ .צו  01יאָר .
אַ זשורנאַל מנסאמקח ,ק-ע-גן דעם בּייליס :אַריבּערגעפאָרן מיט די עלטערן קײן .
פּראָצעס  --און יום=טובבּלעטלעך - 7191 ,קיעוו ,בּאַקומען איַידישע און אַלגעמײ= /
נע בּילדונג אין דער הײם ,פון קינד= /
געגרינדעט אין מאַסקװע דעם פ"ג חחבר",
ווא עס זיינען אַרױס אונטער

זיין רצ* 

דאַקציע אזַאַמלונג איבּערזעצונגען פון
אײראָפּעישער פּאָעזיע א"ט װפרעמדס"
( ,8191ז"ז  )291און אַ ריי קליינע בּיכ?

לעך ,דערהויפּט איבּערזעצונגען (צום טייל
| = פון אַ) פון מאַרק טװען (װדער פּרינץ
און דער בּעטלער" ,זײז  ,)84טאָלסטאַי,

מאָפּאַסאַן ,קופּרין ,בּעלאַמי ,װי אויך
אייניקע פּאָליטישע בּראָשורן ,װי חווער
| זיינען עס בּאַלשעװיקעס און מענשע?
וויקעס?" ,שדי מלוכה?אָרדנונג אין פראַנק?

ווייז אַרױסגעװיזן

אַנטיה צו מאָלערײי- ,

 6אַריין אין דער קיעווער קונסט:שול,
דערנאָך זיך פאַרפולקומט אין דער קונסט=
סטודיע פון דער קינסטלערין עקסטער,

 02--9געווען פאַרװאַלטער פון דער
יידישער קונסט-סטודיע
ווער קולטור=ליגע,

בּיי דער קיע=

דאַן אין מאָסקװע

שטודירט בּיים קינסטלער מאַשקאָו ,גע:
מאָלט פאַר דעם יידישן קאַמערטעאַטער
דעקאָראַציעס און קאָסטיומען ,שפּעטער
פאַרלאָזט רוסלאַנד,

זיך בּאַטײליקט אין .

רייך ,ענגלאַנד ,אַמעריקאַ און שווייץ" .,בּערלין אין דער גרויסער קונסט:אויט:

זקאַפּיטאַליזם און פּראָסטיטוציע" פון א.
-בּעבּעל א ,אַנד ,צוריקגעקומען קיין רי:

גע ,געווען אַ מיטאַרבּעטער פון װפאָלק",
סוף  2291פאַרלאָזן די צייטונג צוזאַמען
מיט אַלע אירע מיטאַרבּעטער און אַרוֹיס=
געגעבּן דאַן אַ פּאַמפלעט חדי געלע פּרע?

סע 32 -- 2291 ,אַרױסגעגעבּן אהוַֹמאָ?
| ריסטישן זשורנאַל קאשמדאיי און אלַינק
| סאָציאַליסטיש װאָכנבּלאַט (א"ר פון שאַץ:
אַנין) זדי נייע צייט" ( 04נומערן זינט

חע  ,)391װאו

שטעלונג פון דעצעמבּער  ,3291דאן
אַװעק קיין אַמעריקע ,וואו ער איז טע

טיק אַלס קינסטלער פיים יידישן טע?
אַטער - ,דערהויפּט בּיים עקספּערימעג=

/

טירנדיקן פאונזער טעאַטערײ פון דער

 -יידישער

טעאַטער:געזעלשאַפט

געהערנדיק צו דער

אין נ"י,

מאָדערניסטישער

גרופּע יידישע קינסטלער ,האָט אַ .פאַר=
עפנטלעכט אַרטיקלען אין זמ"בּ ָאוֹים:
גאַנגײ {פזג זקולטור=ליגע" -- 9191אדי

געשריבּן סקיצן .וועגן פון דער יידישער מאָלערײ?= ,צו:

 -בּילדער ,אַרטיקלען ,הומאָריסטישע קלֵיל2

ניקייטן ,לעצטנס מיטאַרבּעטער פון די

זלעצטע נייס? א"ר פון ז .קלמנאָוויטש,
אין בּוכפאָרם פאַרענפטלעכט אײניקע,

| קינסטלעריש גאַנץ אומבּאַדײטנדע דער2
|ציילונגען ,זושיאָטנס ,קינדערזכרונות",

זאַמען מיט י.ריבּאַק) ,און יבּיכער:וועלטי
( 2וועגן שמילגרויםי)? ,טעאַליט" זוז
(וועגן טעאַטער:קאָסטיומען) און ( 7ראָ* -

מאַנטישע פאַרבּיקייט?--וועגן א .מאַניע? -
וויטש) א ,אַנד ,אַרױסגעגעבּן אין רוסיש- ..
אין פ"ג זפּעטראָפּאָליס" ,בּערלין ,אגַרוי?

זדער למדשווניק" ,עגעלט" (ריגע  - ,2291סע אַרבּעט די מאָדערנע יידישע גראַ?"
פיק" (וועגן אַראָנסאָן ,אַלטמאַן ,ליסיצקי,
|
זײן,)51 .
טשײיקאָוו,

אַראָנסאָן בּרוך (- =-8981
געב,

אין ניעושין,

סשערניגאָװער

)
גוב,,

ראַבּיטשעװ ,

ראַבּינאָװיטש,

שאַגאַל , טישלער ,ריבּאַק ,ראָזענבלאַט,
עלמאַן--מיט רעפּראָדוקציעס פון זייערע 

|

|
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הװוערק) און מאאַָנאָגראַפּיע וועגן מ ,שאַ:

661

טאַװער -גובּ .בּיז  01יאָר געלערנט אין

גאַל (אַן אויסצוג פון איר אין זבּיכער:

חדר ,געענדיקט  4קלאַסן גימנאַזיע ,דורכ?

וועלט" - ,)3291

געלעבּט דעם פּאָגראָם אין ראָמני ,5091
געווען אַ רייזנדער  -אין צענטראַל:רוס?

-7881א-ַ-ראָנטאָן (אהרנסגא)ָעןב)ּ .שבּאתיין ק(אוָווו/נע ,לאַנד 4 ,יאָר געווען אין דער װעלט=
ליטע ,,בּיזן :51טן יאָר געלערנט אין די -מלחמה ,י3מאָל שווער פאַרוואונדעט,
צוריקגעקומען אַלס אינװאַליד ,דורב?
ישיבות פון סלאָבּאָדקע און טעלז ,שפּע:
טער

גענומען אַן אַקטיוון אָנטײַל אין

דער ציוניסטישער בּאַוועגונג אַלס אֲנֵ2
טאַטאָר און אָרגאַניזאַטאָר ,אָנגעשריבּן
פאַר די אָדעסער חובבי:ציון אבַּראָשׂור
אין יידיש א"פ ש .א ,קדי יידישע לֹאַ2

גע" 1091 ,אַװעק קיין אַמעריקע ,זיך
בּאַטײליקט אין דער פּועלי:ציוניסטישער

בּאַוועגונג ,צוזאַמען מיט אבּ ,גאַלדבּערג
און ש ,ליטווין רעדאַקטירט אַ דרײימאָנאַט?
שריפט חדי נייע שטימע?" ,וֹאו פאַר=
עפנטלעכט א"פ בּאהרן דעם לײטאַר:

טיקל זציוניזם און סאָציאַליזם" און אַ

| /סקיצע חרחמנות" ,געשריבּן נאָך עטלע:
כע אֵיטיקלען אין דעם ציניסטישן
װאָכנבּלאַט חדער אידי ,נ"י  ,4091א"ר

פון אבּ .גאָלדבּערג און ד ,אַבּערסאָן,

אין .לאָנדאָנער װאָכנבּלאַט חדער אי" .
,4

א"ר פון ק ,מרמר ,נאָכדעם וי

די אַמעריקאַנער פּועלי:ציון זיינען גע?
װאָרן טעריטאָריאַליסטיש ,געגרינדעט די

|| אָרגאַניזאַציע פון די פּאַלעסטינישע פּוֹעָלִי:
ציון און אָנגעשריבּן זייער פּראָגראַם,
מיטגעהאָלפן

צו גרינדן

זײיער אָרגאַן

|דעם אאידישען קעמפּפער"  ,6091געשריבּן
איבּער דער פראַגע פון יידיש און העבּרעיש
אין זיידישען טאַגעבּלאַט? ,שפּעטער זיך
:צוריקגעצויגן פון דער געזעלשאַפטלעכער.
טעטיקייט און פּראַקטיצירט איצט אַלס
צאָנדאָקטאָר אין ג"י,

אָרלאָוסקי דוד =שלמה (וט2/
--- 3
) געב .אין דאָרף
-בּלאָטניצע ,פרילוקער דיסטריקט ,פּאָל:

געלעבּט די אוקראַינישע שחיטות ,אַרױס:

געגעבּן אַ בּוך מלחמה-בּילדער איט שפון
|פייער

און שווערד"

(פ"ג שנײטראַל",

װאַרשע ,)1291

אָרלין מרדכי (װא- =- 1981 32/
=) פאַרקירצטער נאָמען פון
|
מ .אָרלינס קי ,געב .אין וילנע בי
אָרעמע עלטערן ,בּיז  21יאָר געלערנט
אין חדר און גלײיכצייטיק געענדיקט אַ
פאָלקסשול 1191 ,אױסגעװאַנדערט קיין -
אַמעריקע ,וואו בּאַשעפטיקט אַלס אַרבּע=
טער ,די ערשטע לידער געדרוקט אין
חראָמאַנ:צײיטונג"  ,7091אלעבּען אוֹן װי* /

סענשאַפּט?  0191און אין אָדעסער /גוט
|מאָרגען" ,דאַן אין אייניקע נ"י צייט?
שריפטן ,וי װדאָס גייע לאַנד" ,פּינסקיס -
חקונדס",

חװאָכענ:שריפט",

צוקונפט",

חטאָג? .אַן אױסװאַל פון זיינע לידער.
אין בּוכפאָרם א"ט עליטע" (פ"ג זקול:
טור?,

ז"ז )26

נ'י ,1291

אַנטהאַלט

בּילדער פון יידישן שטעטל און ישוב,
פיין און ליריש געשריבּן איןן לײַכטן

פערז,

|

אָרנשטײן .ישראל (זי סיוון --1381
אַרום )5091

געב .אין יאַמפּאָל ,פֹאָ=

דאָליע ,געלערנט אין חדר און שפּעטער -

זיך בּשתּיקה אָפּגעגעבּן מיט זעלבּסט?
בּילדונג ,צו  12יאָר אַװעק קיין רומעניע
און בּיזן טוט געלעבּט אין יאַס .האָט
פאַרפּאַסט אַ סיפּור אין העבּרעיש א"ט
קבּית יעקב או דמעת עשוקים" ()0781

און אַ ריי ראָמאַנען

און דערציילונגען

1671

אָרנשטײן  --אַרנשטין

אין יידיש | ,וי קארבּעה אבות נױיקיף.
( 4טייל) ,פדאָס שלעכטע קינד" ( 3טייל) ,בּושה

=

ניזאַציע

װעץ הדעת

אָדער

די ציװיליאַציאָן?"

( 4טייל)* ,חזיון ישראל אָדער חבּוט
הקבר"; שדי געהיימניססע דער יאַס=
סיער געמיינדע" ,װאַ וואוֹל יונגיל חלע?

בּיןײ (פאָלקס:ערצעהלונג אין  3טייל . ,פ"ג
יעקב עהרענפרייז ,לעמבערג ,)2881
|חרעיונות ישראל אָדער די גענאַרטעועלט" ( 4טײל ,יאַס  ,)6981ודער
פאַרדאָרבּענער דייטש"

(לעמבּערג)

אי

י

|

פון די יידן,

פאַר ידיש

861

זײיער פאַלשע

און פירט

אויס

פּאַלעסטינאָפּילישע טענדענצן { .אין זיין

װפאַרדאָרבּענעם חסיד" קריטיקירט ער
די פריצייטיקע חתונות ,דאָס גלײבּן 
אין די בּאַכּסקע רפואות ,די פאַראַכטונג
|

צו מלאכח אאַז"- ,

ספר זכּרון;  ;821 01פּנחס ברױיגשטיין| ,
יובּילײי:נומער פון ,ײך ,טגב"ל" ,נ"י ,0191

אַרנשטײן מאַרק (= 081
)עב .אין װאַרשע
ג
אַ פאַרמעגלעכער פאַמיליע ,אין

אין
דער

אַנד .זיין לעצט װערק ,װאָס איז
שוין אַרוֹיס נאָך זיין טויט ,איז זגילגול ויוגנט גענומען אַן אָנטײל אין פירן דעם
שוחד אָדער דער מצרים הונד  --אויך פאָטערס אייו * ,

אקַורצע בּיאָגראַפיע "פאָן שבּתאי דל :פאַבּריק , נאָכן
פאָן" (=1טער טהייל ,יאַס ,6091 ,ז"ז  ,)42פאָטערס טױט,
בּיי  דעם שרעקלעכן דלות פוֹן דער ווען די פאַבּריק.

יידישער ליטעראַטור אין רומעניע איז
א .געווען איינער פון די געציילטע יידישע
שריפטשטעלער דאָרט ,הגם עס האָט
אים געפעלט די מינדסטע פעיקייט אויס+
צודריקן זיך אין שארַיפטלעכער פאָרם,
איןפגילגול שוחד" זאָגט ער װעגן זיך
אַלײן ,אַז ער איז חדער איינציגער אִין
גאַנץ ראָמאַניע ,װאָס שרײבּט בּיכער

אין יידישען אונד קריטיזירט אויף יע
דענס פעהלער ,װאָס בּאַגעהט ,אָהנע
יעמאַנדען

אַ משונה

צו שוינען").

געפּלאָנטערטן

געשריבּן

אין

סטיל ,ואי

איז

אַריבּער

צן.

דינשותּפים ,אגַל
וויסע

צייט-

גל2

אַרבּעט אַלס מיי?

סטער אויף אַ
פרעמדער מעטאַל:פאַבּריק,

אָפּגעבּנדיץ /

זיך  גלייכצייטיק מיט זעלבּסטבּילדונג. ,
אין דער ליטעראַטור דעבּיוטירט 7981

אין דער פּױליש:יידישער ,7981 44164121
דערנאָך זיך בּאַטײליקט א"פ אַנדזשעי
מאַרעק אין פאַרשיידענע פּילישע
אויסגאַבּן ,אָנגעשריבּן אייניקע טעאַטער=
שטיק ,װאָס זיינען אויפגעפירט געװאָרן:

ריין פּאָלקסטימלעכע עלעמענטן פון
װאָלינער:װאָלעכישן יידיש זיינען אויס אויף דער פּוילישער בּינע .אַדאַנק דער /
געמישט מיט דייטשמעריש און מאַנכע דירעקטער ווירקונג פון ד"ר יוסף לוריא
ראָמאַניזמען ,קריטיקירן זיינע בּיכלעך אָנגעהױבּן צו שרייבּן יידיש אין זיוד"
פאַרשיידענע ערשיינונגען פון יידישן /און שפּעטער אויך אין פאַרשיידענע
װװוֹל {פריינך",
צייטשריפטן,
לעבּן ,װי די שלעכטע זיטן ,די אוֹמ.
אַנדערע
חוועג" ,חאונזער לעבּען" אאַז"וו ,דערציי=
פּאַסיקע אויפפירונג פון דִי ראש
הקהל ,כּלייקודש ,חברה:לייט אאזשו .,לונגען ,הומאָרעסקעס ,שירים ,טעאַטער?.
אין זיין פרעיונות ישראלי ,װאָס איז אי? רעצענזיעס וכדומה .אין חיוד" אויך פאַר:

בּערגעלאָדן מיט האַלבּ בּטלנישער פּובּלי=
ציסטיק ,לאַכט ער אױס די ראָמאַ:

עפנטלעכט אַן אײנאַקטיקע פּיעסע פון

יידישן אַרבּעטער:לעבּן א'ט זדאָס אײיבּיקצ.
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:

= = ארנשטין =

ליךף" (אין בּוכפאָרם ?פ"גס:ביוראָ" ,װאַר:

שע ,8091

פאַרבּעסערטע אױסגאַבע פ"ג

װלעבּן" ,מאָסקװע ,)9191

װאָס איו

געווען אומגעהייער פּאָפּולער אויף דער
יידישער

בּינע (איבּערגעזעצט

אויך אויף .

העבּרעיש פאַר דער טרופּע פון נ .צמח

אין .בּיאַליסטאָ?  4191און אַרױס

אין

| אַ בּאַזונדערער אוסגאַבּע) .ערפאָלג האָט
אויך געהאַט זיין פיראַקטיקע דראַמע
;דער ווילנער בּעל:הבּיתל" ,וואו אַלס

|

071

רוסישן טעאַטער אין װיטעבּסק ,מיטגע:

אַרבּעט

מיט נ .צמח

בּיי דער אָרנאַם

ניזירונג פון דער ,הבּימה" ,נאָך דעף 

אָקטאָבּער:רעװאָלוציע  איינגעלאַדן פון
יידישן קאָמיסאַר דימענטשטיין צו אָרגאַ,
גיזירן אַ יידישן רעגירונגס  :טעאַטער,
אָבּער דעה פּרוּוו האָט זיך ניט איינגע?

געבּן ,און א .איז סוף  9191אַװעק פון
ראַטן:רוסלאַנד קיין אַמעריקע ,וואו אויפ?
געפירט אד
ַיי

נייע קאָמעדיעס,

וי חדער

סיוזשעט איז גענומען דער טראַגישער זון פון צוויי נאַציאָנען" ,ײפאַר דער
גורל פון דעם בּאַרימטן יואל:דוד לע; חתונה" ,חדי חסידישע טאָכטער"1291 ,
ווענשטיין .אָנגעשריבּן לכתּחילה אױיף .געווען הױיפּט:רעזשיסער אין ידישן
פּויליש

(א"ט

626209614

געשפּילט

אין לאָדוער פּױלישן טעאַטער

,2091

פאַרעפנטלעכט 3
אין  - 401164::1און
אין רוסישער איב
ּ
ע
ר
ז
ע
צ
ו
נ
ג
פ
ו
ן
י
ע
ו
ו
געני

| טראָפּאָווסקי אין . 82880606 1048.קם),

איז די פּיעטע אויפגעפירט געװאָרן אויף
דער װאַרשעװער ידישער בּינץ זינט
 ,5שפּעטער אויך אין רעפּערטואַר
פון דער אווילנער טרופּע" (אין בּוכפאָרם
פ'ג איבנה"  ,8091מיט אַװידמונג סטאַ:

קונטטײטעאַטער נ"י ,פאַר וועלכן ניי:באַ:
אַרבּעט שדעם וילנער בּעלהבּיתלי,

אַנגעשריבן אַ מוזיקאַלישע דראַמע חר'

בּערעניו" ,די דראַמע װדאָס ליד פון
ליבּע און טויט" ,אויך אַרײ אײינאַקטערס,
דערציילונגען ,פּאָעמען א .אַנד ,.װאָס
זיינען פאַרעפנטלעכט געװאָרן אין /צן?
קונפט" ,װטאָג" ,חצייט" ,חמאָרגען זשור:
נאַל" אאַז"וו ,זומער  3291געקומען קײַן

אַרגענטינע ,וואו געשאַפן אליַבּהאָבּער?

ניסלאַװו
פּשיבּישעווסקין ,א -ַ-ס גאָענטן טרופּע ,מיט וועלכער בּאַזוכט די ויב:
פריינד),1
9
1
2
אויפגעפירט אין אָדעסער
טיקסטע יידישע ישובים 4291 ,בּאַזוכט
שטאָט:טעאַטער אדַרײיאַקטיקע .דראַמץ  .טשילי ,וואו מיט זיינע לעקציעס אַרױס;
פון יידישן לעבּן 70
 - 48600004גערופן אגַעוויסן אינטערעס צו דער
וועלכע איז אויך געשפּילט געװאָרן אין יידישער שפּראַך אוּן ליטעראַטור ,דאַן
פילע אַנדערע רוסישע טעאַטערס ,גע
אין ריאָ:דע:זשאַנײיראָ אויפגעפירט זיין
שריבן גאאַַנצע ריי אײנאַקטיקע פּיעסן  דראַמע אויס דעם לעבּן אין רוסלאַנד
װאָס ז
יינען מיט ערפאָלג געגאַנגען אויף זאין רויטן לאַנד" (געשריבּן לכתּחילהת
= די ר
וסישע מיניאַטור:בּינעס און זיינען אויף ענגליש) ,אויסגעצייכנט אַלס רֹעי
געדרוקט געװאָרן אין רוסישער איבּערזע :זשיסער ,אין אַ .אויך אַלײן אויפגץ:
צונג אין די מאָנאַטלעכע העפטן פון זשור; טראָטן אַלס שוישפּילער ,װי ,למשל,
נאַל 0810סע 8011ע פק18ס 4191 .באַזוכט
אין זיין קאָמעדיע אווען דער טיװול.
אַמעריקע ,וואו אויפגעפירט די היסטאָרי:
לאַכט אָדער צי זאָל דער מאַן גליבּן
שע ראָמאַנטישע דראַמע זדער לעצטער
זיין װייבּ?"  4291צוריקגעקומען קיין
משיה" און ד"י דרײאַקטיקע דראַמע
פּױלן און מיט זייער אגַרויסן ערפאָלג
פאַ יידישע טאָכטער" .צוריקגעקומען קיין
אויפגעפירט (אין אייגענער איבּעזעצונג
רוסלאַנד,

6

געווען דירעקטאָר פון

און אינסצענירונג) א-ַ-ג-סקיס ,דיבּוק*

/

הגע

י

/

| ארנסטיין  -ארענשטיין ָ -רפאנסי

אויף דער פוילישער | בּינע אין לאָדז

א|ון אין װאַרשע--.פון זיינע איינאַקטיקע

פּיעסן זיינען געדרוקט געװאָרן :שמיין
װוייבּס משוגעת" ,קאָמעדיע (אין אברהם
רייזענס זדאָס נייע לאַנד",)81--71 ,

;דער פראַגעצייכען" (,פריינד"  ,)2191

שווען די בּלעטער פאַלען" ,דראַמאַטישער

:

בל

 2מע

די יידישע שפּראַך ,מיט העצן קעגןיידך
אאַז"וו ,אַזױ?אָרום מיטהעלפנדיק צו פאַר=

שטאַרקן און פֿאַרשאַרפן די אַנטיסעמי=
טישע שטימונגען אין פּוילן ,נאָך דער
בּאַפרײַונג פון פּוילן בּאַשטימט געװאָרן -

אַלס רעפערענט פאַר יידישע ענינים
בּיי דעֶר רעגירונג ,אָבֹּעֶר זיין .פּראָװאָ:

נאָקטורן (זצוקונפט"  0ש) ,און אין
בּוכפאָרם --חדראַמאַטישע שריפטען"  1בּי6 .ס) ניט אָפּגעלאָזט 021 ,געענדערט -
(דאָס אייביגע ליך" ,קשוועסטער און אויך זיין פאַמיליעננאָמען אויף אד עג? 
ב!ּרודער", ,דער פרילינג גייט?  --פ"ג ס ק י ---,אַ העצערישן כאַראַקטער טראָגט
לעבּען" ,מאָסקפיע  ! ,8191אויך זיין כּלומרשט װיסנשאַפטלעכע אָפֹּ.
= חקונסט -און
האַנדלונג װעגן דעם פּוילישן עלעמענט
|
זיז  )48און ;די נקמה",

אָרענשמײן י .ל .ע=-1

= )

קאַטאָרישע העצאַרבּעט

אין דער גי

אין דער יידישער שפּראַך 207ץ?/ 025102

זון פון אֵלף  |ז1850י06ש 6142 2שוּ (וואַרשע501 ,
געבּ .אין װאַרשע (?) אַלס

טער אָ .און טױבּע קאַמלאָט .אִין י .ל,
| פּרצעס זיידישער בּיבּליאָטעקײ  111פאַר:
עפנטלעכט די איבערזעצונג פון מאַריע |
קאָנאָפּניצקאַס

?מענדעל (גדאַנסקי? ,אין

געטרײישאַפט

צוֹ די ידישע פאָלקס+

זיז - 024

אָרשאַנטקי בּער (ב' |כסלוו --+3

| =) געבּ .אין האָראָדאָק ,װוי=
טעבּסקער גובּ .זיין פאָטער ,אַ ייד אַ

יום:טוב-בּלעטל ,המן:טאַשײ ,תּרב"ה .,למדן .מיט אַ שטאַרק אַנטװיקלטן געזעל+
דעם
איז אים זייער פרל
שאַפטלעכן חוש,
| די דערציילונג װדאָס שאַכטעלײ -פ-ול

מענטשן אוֹן צו דער ידישער שפּראַך .
| שפּעטער ,צוליבּ אַ כּעס אויף סאָקאָלאָװן- ,

דעמאָלט

דעם רעדאַקטאָר פון דער |

י-

2

געשטאָרבן .,און ער איז דערצויגן גע -

װאָרן אונטער דער השפּעה פוֹן דעם
זיידן מצד דער מוטער ,װעלכע האָט
געהאַלטן אקרַאָם ,בּיו  61יאָר געלערנט
אין חדר 60--2091 ,אין ריגע ,זיך בּאַ

-

 ,411164121שטרעבּנדיק מיט אַלע כּוֹחוֹת -
טײיליקט אין דער בּונדישער בּאַװעגוֹנג- ,,
זיך צו נוֹקם זיין אין אים און ניט האָבּן:
ק וואו אים אָנצוגרייפן ,האָט אָ .זיך זינט  9091אין ווילנע ,ואו אָנגעהױבּן.
| די
ג|עװענדט צו דעם אַנטיסעמיטישן בּלעטל זיין ליטעראַרישע טעטיקייט מיט אייניקע
 0102מוזא/ ,װאָס האָט דעם אַרטיקל דראַמאַטישע װערק" :דער איביגער
קעגן אַ יידישן רעדאַקטאָר אויפגעכאַפּט ,חלוםיי ,אײנאַקטער (זמ'ב עקנאָספּען/ ,
אַרױסגעגעבּן פון אַ גרופע אָנפאַנגער
אים נאָך צוגעווירצט מיט אַנטיסעמיטיזם
און דאַן אויך צוגעצויגן דעם אַװטאָר  1חביי די ערשטע זונען:שטראַהלען |
צוּ שטענדיקער מיטאַרבּעט ,פון דאַן און װאַננאַי  --דרײאַקטיקע דראַמעס+
אָן איז אָ .אַלץ טיפער געזונקען ,,בּיז  31 -- 01געאַרבּעט אַלס קאָרעקטאָר |
זיך געשמדט און געמאַכט זיך אַ און טעכנישער מיטאַרבּעטער אין ליטף /
ער האָט
ווינס אלעבּען און װיסענשאַפט" ,ליפּמאַן? י-
קאַריערע א"ג יעזשי אָר ,מיט פאַרשפּרײטן
די שענדלעכסטע | לעווינס קווילנער װאָכענבּלאַטי ,י ,היילפע- :
טאָג איין טאָג אויס
דער פּוױלישער  .רינס װטאָג" ,דעם בּונדישן אָרגאַן ,די" +
בּילבּולים אויף יידן אין

שװאַרצמאהדיקער פּרעסע ,מיט בּאַשמוצן

371
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זינט  8191טעטיק אין

שניידער" ,3191

|

|

41

מעטריקע דעם :1טן יאַנואַר ,לױט דער

דער יידישער קאָמוניסטישער בּאַוועגונג
מוטערס רעכענונג  4--טעג נאָך פּסח.
און פּרעסע ,געשריבּן אַרטיקלען ועגן דער פאָטער משה (שטאַמט אפשר פון
טעאַטער אין קקולטור אוֹן בּילדונגח . ,בּעמען ,וואו עס איז פאַרהאַן אשַטעטל
געווען סעקרעטאַר פון קאמת" ,רעדאַק :א|ַש ,הגם ער אַלײן האָט געטייטשט זיין
טירט אדעם שטערן" אין ווילגע ,פרילינג .פאַמיליעננאָמען זאנכי עפר ואפר") ,פון
 ,9און דערנאָך אין װיטעבּסק אאַזו - ,קנאַפּן .יחוֹס ,פון אמַשפּחה פון שוחטים,
פאַרעפנטלעכט אַ דרצַמאַטישן פראַגמענט
ועלכע האָט אויך איפצוווייזן אַ רב צי אַ
;אין צווייען" (חדי נייע וועלט" ,ווילנע דַיין , איז געווען

9,

,)11/--1/

 -שרעקלעך!

װאָ ,װי

די אײיגאַקטערס

(מאָסקווע  )9191און /אויף

אויסקויףי (אין ווייסן פערז; ?פרייהייט",

נ'י  ,)2291די דערציילונגען זדער קעמ:
פער? און װאַ זומער:נאַכט אין דאָרף"
(מינסץ  ,)9191אַ בּראָשור /די לעגענדע
| וועגן בּאַלשעװיזם" (מאָסקװע  ,)8191אַ
 ראָמאַן פון דער ידישער אַרבּעטער:בּאַװועגונג פאַר די יאָרן  01--0091א"ט
חכװאַליעס" (פ"ג אשול און בּוך" ,מאָס:

קווע  )4291פּסעװדאַנימען:
ז .ע3לענזאָן ,חיים מיכלסאָן ,קוליעס
אַן אײיניקל }-- .לעצטנס פאַרוואַלטער
פון דער יידישער אָפּטײלונג פוֹן /אינ?
בּעלקולטח (;אינסטיטוט פאַר ווייסרוסי+
שער קולטור") אין מינסק ,וועלכע האָט
אויך אסַעקציע פאַר דער פאָרשונג פון

ה .בּער| ,

דער

יידישער

שפּראַך

אונטער

פ!ירונג פון נ .אויסלענדער,
ש ,ג, ,ידישע

א"ש

דער

אָנ

װעלט" { 4191ן/ ,

מאיר (

)1861 --

רב אין אונגװאַר (זיין אָפיציעלער פּאַמי:

ליעננאָמען איז געווען אייזענשטעדטער),
מחבּר פון דעם ספר ;אמרי אש" .זיין
לעבּן און זיינע הנהגות זיינען בּאַשריבּן
אין דעם

אַנאָנימען ספרל

עמאורי אש"

אויף עברי:טייטשי (פאקש = 99814
|אַשׁ שלום (-- 0881 1/1
) געב .אין קוטנע,

פארַומער ערלצעָ- :
כער ייד ,שאַטיקל

בּעל:תורה און א
גרויסערה בעל
צדקה(שטריכן פון
אים אזישןטעטל*
און אין {ר' שלמה
נגיד"),

די

מן2

טער ,מלכּה ,געב .װידאָוסקי,

משפּחה

פון אַ לענטשיצער

פון דעף 

רב אָדער

נאָך וועמען אש זאָל זיין
אַנאָמען ,אפַאַרחלומטע ,פּאָעטישע נאַ:
טור מיט אַ גוט האַרץ ,לעבּט עד-חיום
אין קוטנע .אַשׁ האָט געלערנט אין חדר
אַגוטן יידן,

א-ון דערנאָך בּיז  61 -- 51יאָר אין בּית?
המדרש ,שפּעטער זיך אָפּגעגעבּן מיט

זעלבסטבּילדונג ,צו  81יאָר פאַרלאָוט /

זיין געבּױרנשטאָט און אַװעק קײן
װולאַצלאַװעק ,ואו געגעבּן העבּרעישע
שטונדן ,װײיניק געוואוסט נאָך פון דער
יידישער ליטעראַטור ,הגם געהאַט שוין
געזען זדעם יוד" ,געהערט פון פרצן,
געלייענט אַװעלכעס ליד פון אברהם
רייזען און געשריבּן העבּרעיש ,נאָך ניט

גאר פולקום בּאַזיצנדיקץ די שפּראַך.
אַרום  9981געקומען קיין װאַרשע ווייזן.
פּרצן זיינע ערשטע ליטעראַרישע פּראָבּן,

אָבּער אין זיי איז געווען מער שטרע:

בּוֹנג אויסצוניצן דעם װאָרט:אוצר פון
װאַר;

שעווער געגנט ,געבּורטסטאָג לוט דער

העבּרעיִשׁ

וי אוממיטלבאַרע

שאַפונג- .,

און פּרץ האָט אים געהײיסן עפּעס אָנ

571

יי

אש

|

שלום

16

שרייבּן אין יידיש ,צו קענען בּאַקומען

זפריינד" ,זיוד ,וועלט", ,פּאָרװוערטסי,

מאיַינונג וועגן זיינע שריפטשטעלערישע
פעיקייטן ,בַּיי פּרצן זיך בּאַקענט מיט
נאָמבּערגן ,וועלכער האָט אים צונויפגע+
פירט מיט א .ריזענען ריזען האָט
גלייך דערקענט אין דעם בּחוֹרל פון

ײצוקונפט" .,חהיינט? ,אַחוץ צופעליקער -
מיטאַרבּעטערשאַפּט אין די פאַרשײידנסטע
יידישע צייטונגען און זשורנאַלן ,זיין
ערשטע זאַמלונג בּילדער און דערציילונ?.
גען אין יידיש א"ט ;אין אשַלעכטער
צייט"( .פ"ג זפּראָגרעס" ,װאַרשע ,3091
זיז  )87אַנטהאַלט שוין פראַגמענטן פון.
זיין קומענדיקער פּאָעמע ,שאטַערטילײ

דער טיף פּוילישער פּראָװינץ דעם קו2
מענדיקן טאַלענט ,און אויפגעמונטערט
פון די נייע חברים ,אין אֵשׁ צוריקגע:
פאָרן קיין װלאָצלאַװעק און אָנגעשריבּן
זיין ערשטע זאַך אין יידיש, ,משהלע",
זי צוגעשיקט צו פּרצן ,אָבּער זיך ניט
דערװאַרט אויף קיין ענטפער .אין אַ פּאָר
חדשים אַרום ווידער אַראָפּגעקומען קיין

װאַרשע ,אַלײן פירגעלײענט די דער:
|ציילונג פאַר פּרצן ,וועלכער האָט זיך
שטאַרק פאַראינטערעסירט ,אוֹן ד"ר יוסף.
לוריא האָט זי אָפּגעדרוקט אין מיוך"

 ,0אש בּאַזעצט זיך דאַן אין װאַרשע
און ,הונגערנדיק אָפט צװאַמען מיט
זיינע הברים רייזען און נאַמבּערג ,פאַר?
עפנטלעכט ער דערציילונגען און בּיל:
דער אין איוד" ,שיד ,פאָלקסצייטונג",

אויך אין העבּרעיש (די ערשטע אין

ברּ"ד-ר-ך"),
?זהו

אַגרויסע השפּעה

אויף דער אַנטװיקלונג פון זיין טאַלענט
האָט געהאַט זיין פרוי ,מאַטל ,אטַאָם?

טער פון אאַָנגעזעענעם העבּרעישן לעג
רער שאַפּיראָ ,װעלכע האָט אים בּאַ:
קענט

מיט דער

ליטע:

אײראָפּעישער

ראַטור (דעם גרעסטן רושם האָט איף
אים  געמאכט טאָלסטאָי ,דאַן  --אַחוץ
ּצאןָ-ל-עסלאַוו
פבּר

פּרוס און רײמאָנט),

 2איז אַרױס אין פ"ג מתּושיה" זיין
ערשטע זאַמלונג אספּורים"? ,האָט זיך

אויך בּאַטײליקט אין ?הצופה" ,חהצפירה",
?השלח" ,אָבּער ביסלעכווייז |זיך פאַר.:
בּונדן אינגאַנצן מיט דער יידישער ליטע:
ראַטור און כּמעט אַלע זיינע ווערק גע
שריבּן .אין .יידיש,

דרוקנדיק

זײ

אין

(געדרוקט קאַפּיטלעכװײז
,4

אין זפריינדש

ערשטע אוסגאַבּע אין בּוכפאָרם

פ"ג חקולטור" ,מינסק  ,)5091איינס פון
די שענסטע װערק אין דער ידישער
ליטעראַטור ,װאָס בּאַצײכנט נאיַיע באַ:
לעבּן און האָט גע2

ציונג צום יידישן

געבּןדעם יונגן דיכטער אפַּלאַץ צווישן

די גרעסטע יידישע שריפטשטעלער ,צו
יענער צ-ייט הייבּט זיך אויך אָן אַשט
גלענצנדע קאַריערע אַלס דראַמאַטורג,
זיין ערשטע פּיעסע זצוריקגעקומען" (צו:

ערשט פאַרעפנטלעכט אין זהשלח" א"ט
,יצא וחזר? און אין פּרצעס שיודישער
בּיבּליאָטעק"  ;4091אין בּוכפאָרם אוב:

טערן שפּעטערדיקן טיטל חַמיטן שטראָם",
פ"ג ,פּראָגרעס"  )9091איז מיט ערפאָלג -
אויפגעפירט

געװאָרן

אויף

דער

פּוילי2

שער בינע אין װאַרשע און גייט נאָך
עד:חיום אויף דער
זייער פּאָפּולער

ידישער

ינע

איז בֹּשעתֹּה געווען זיין

דראַמע זמשיחס צייטן" (:אַ חלום פון
מיין פאָלק"  --ערשטע אוסגאַבּע מ"ג

חצוקונפט" ,ווילנע  ,)6091וואו אַש האָט
געפּרװוט

געבּן אקַינסטלערישע

פאַר:

קערפּערונג פון די נייע געזעלשאַפטלעכע

טיפּן אויף דער יידישער גאָס אין זייער
אַנטקעגנשטעלונג

לגבּוּ די פאָרשטייער

פון דער אַלטער טראַז דיציאָנעלער ייךלש:
קייט

(א"ט  98 8016+חזקח ג 11אויפגץ-

פירט פון דער גרויסער רוסישער אַרטי:
סטין קאָמיסאַרזשעװסקאַיא  אין איר

}77
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יטעאַטע
ר אין פּט"בּ  6091 1/21אין דער

אין רוסישער איבּערזעצונג א"ט 84168
סא פאַרגעלײיענט אין אַקרייז רוסישע

און דאַן אויך אויף דער פּוילישער בינע

שריפטשטעלער אאוַןרטיסטן אין פּט"בּ,

|אין װאַרשע דעם /וע ,5/אין דער
איבּערזעצונג פון פ ,סאָקאָלאָ; אויך
איבערגעזעצט אויף דייטש דורך א ,שולץ),
נאָך גרעטער איז געװען דער ערפאָלג
פון זיין דריטער פּיעסע ;גאָט פון

האָט זי געדינט אַלס סיבּה צו דעם גע:
וויסן טשיריקאָװ:אַראַבּאַזשין = סקאַנדאַל,
װאָס האָט געפייט צו אפַּאָלעמיק וועגן

איבּערזעצונג פון יעווגעני טראָפּאָווסקי,

נקמה"

(,)7091

איינס

פון די שענסטע

ווערק אין אונזער טעאַטער?רעפּערטואַר,
הגם געשאַפן אונטער דעם איינפלוס פון

די אגאָטראַנגלערישע" שטימונגען ,װאָס
האָבּן דאַן בּאַהערשט די רוסישע ליטע.
דאַטור{
געװאָרן
פ9ט'ב,

די דראַמע איז אויך געשפּילט
אויף די פרעמדע בינעס פון
בּערלין 

(ביי

רײנהאַרדטן),

נ"ײ א .אַנד ,און צולעצט אױך אין
פּאַריז אין דער פּראַנצויזישער איבּער:
זעצונג פון ל ,בּלומענמעלך ,די הי
צביוז
סטאָרישע טראַגעדיע /שבּתאי
(,ליטעראַרישע מאָנאַטשריפטען" 8091
1
וואו אש האָט זיך פאַרמאָסטן צו

פאַרבּינדן די נאַציאָנאַלע טראַגעדיע פון
דער יידישער געשיכטע מיט דער אינ;
דיווידועלער טראַגעדיע פוֹן דער היסטאָ:

דישער פּערזענלעכקייט ,שילדערן .אויפן
פאָן פון דער גרויסער משיח-בּאַװועגונג
דעם קאַמפּ צװישן צוויי וועלטן--דער
זינדיקער.תּאווה פון דער ערד מיט דער

הימלישער

אידעע ,איז אַרוֹיסגעקומען

שװאַך און רעטאָריש און איז ניט אויפ;
געפירט געװאָרן אויף דער בּינע .אַחוץ
איַי אײנאַקטיקע פּיעסן ,װי די בּיב;
לישע װאַמנון און תּמר" ,חאום ווינטער",
חדער זינדיקער" ,האָט ער צו יענער

צייט אויך אָנגעשריבּן די

קאָמעדיע

;יחוס" ( ,)9091וואו עס װערט אַרוס?

דעם אָנטײל פון די יירן אין דער רו5
סישער ליטעראַטור און װעגן דעם ,אַז

ס'װאָלט זיין גלייכער אי פאַר דער ידי
שער קונסט אי פאַר דער רוֹסישער ,אַז
די יידישע קינסטלער אָנשטאָט אָפּצוגעבּן
זיך מיט דער פרעמדער קולטור זאָלן
בּעסער שאַפן אין זייער אייגענער ידי:
שער שפּראַך ,אגַרויסע .פּאַלעמיק אין
דער יידישער פּרעסע האַט דאַן אוֹיף 
אַרוסגערופן אַשס אַרױסטריט קעגן מילה.

8

אֵשׁ צוֹם ערשטן מאָל

בּאַזוכט

א'י און פאַרעפנטלעכט
-פון

זיין

די אינדרוקן

נסיעה אין אסַעריע בּריוו

יל=דער.,
אוֹן רבייּזע

אונטערן

רושם.

פון דעמדאָזיקן בּאַוך שרײיבּט ער
אויך זיינע בּיבּליש:היסטאָרישע בּילדער
(אין בּוכטאָרם א"ט קאין ארץ:ישראל",
פ"ג ?בּיכער פאַר אַלע? ,װאַרשע ,)1191
בּאַגײסטערט .פאַר דעם בּיבּלישן עלע=

מענט ,װאָס איז אַזױ נאָענט זיין האַר:
מאָנישער קאיניסנטלדעירװו*ידואַליטעט,
טרעט ער אַרױס אויף דער ידישער
שפּראַך:קאַנפערענץ אין טשערנאָװיץ מיט

אַרעפעראַט

װעגן אַריבּערטראָגן

די

אוצרות פון דער אַלט:העבּרעישער ליי
טעראַטור אין יידיש און זעצט דאַן

אַלײן איבּער חרות" (װדאָס נייע לעבּעןי,
נ"י  ,)0191סוף  9091בּאַזוכט אַמעריקע,
וואו אָנגעשריבּן און אויפגעפירט  --אָן
איבּעריקן ערפאָלג  --אַ קאָמעדיע אויס
דעם יידישן לעבּן אין דער נײיער היים

געפירט די אונטערגײענדיקע ידישע
בּלוטגאַריסטאָקראַטיע און די אויף איר

פּוילן ,אין משףן פון  41 -- 0191פאַר=

אָרט אויפקומענדיקע געלט:בּורזשואַזיע.

עפנטלעכט אגַאַנצע ריי גרעסערע וערק,

,דער

לאַנזסמאַן",

צוריקגעקומען קיין
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|דהיינו : די דערציילונג װאַמעריקאַ? --

טעק פון סגדססעאס/1

אויפן וועג קיין אַמעריקע און אין דער

פאַר אונזער גלױיבּן" ,װאָס איז צו פיל

530ז461ן

אויפגץ:

אַַרירנדיקע שילדערונג פון דעם טרו :פירט אין די קאַמערשפּילן פון דייטשן 
עריקן גורל פון אַיידיש עמיגראַנטנקינד | טעאַטער אין בּערלין) ,דאָס פאָלקסשטיץ -
איבּערגעלאָדן  -מיט

| נייער =פרעמדער ועלט; די פּאָעמע
חשלמה .נגיד"---איינס פון זיינע פולקומ?.
 856אין דער נאָר-װאָס דערמאַנטעף .
סטע װערק ,וואו ער |האָט מיט דער
זיכערער האַנט פון אמַייסטער סטילי : אבּיבּליאָטעק") ,אַש לעבּט דאַן דאָס רום .
יעלעמענטן

מעלאָדראַמאַטישע

(אין רוסיש

א"ט 81אסמתסת.

|-

| = זאַטאָר סינטעזירט די געזונטע פרישקייט |אין אויסלאַנד ,בּאַזעצט זיך אַפילוֹ אַלס -
|| און זאַפּטיקע גשמיות פון חסידישן שטעטל  -תּושב אין פּאַריז ,אַבּער מיט דעם אױס.+
| מיט דער יחוסדיקייט און פאַרבּנרייכקייט בּראָך פון דער וועלט:מלחמת פאָרט ער
אַריבּער קיין נ"י ,וואו! ער שרייבּט אֶן
;י בּיבּלישע
פון דער בּיבּלישער רחבות ד
פּרעהיסטאָרישע דראַמע זיפתּחס טאָכ :אַרײ נייע װערק ,װי דער קײדישער
 = -טער"; די פּאָעמע אין פיר געזאַנגען סאָלדאַט" און אַנדערע מלחמה:דערציי:

|/זהורבּן בּית המקדש" ; די חמעשהלעך פון  .לונגען ,דעם ראָמאַן פון אַמעריקאַנער
הומש" (פ"ג בּ .א .קלעצקין ,)3191 ,װאָס
זיינען אַזױ כאַראַקטעריסטיש מיט אַשׁס

א

יידישן לעבּן װאָנקעל מאָזעט",

די סאל

ציאַלע ראָמאַנען חמאָטקע גנב" און װדי

|אַנאַכראָניסטישער ,פאָלקסטימלעך-רעמ?  +מוטער" ,די היסטאָרישע ראָמאַנען זקידוש

-

בּראַנדטישער אויפפאַסונג פון די בּיב?  .השם" (אויס דער עפּאָכע פון גורת תּ"ח)
לישע געשטאַלטן; דעם ראָמאַן ,מערי" און חדי פּישופמאַכערין פון קאַסטיליען?.
(פ"ג בּ .א .קלעצקין :2 ;3191טער טייל ( -אויס דער | עפּאַכע פון דידי רדיפות

א"ט חדער ועג צו זיך")--דעם ערשטן .אויף יידן אין רוֹים) .,װי אויך אַגאַנצע
(ניט גאָר געלונגענעם פְּרוּוו פון אמַאָפ  /ריי נייע דראַמאַטישע ווערק ,װי /דאָס
 דערנעם יידישן דיאַספּאָראַראָמאַן ,ווא הייליקע מיידל אָדער אשַנירל פּערל"עס קרייצן זיך אין אַן אומאָרגאַנישער
(? ,)6191מאָטקע גנביי ( ,)7191זווער איז -
.
:
ָ
(פאַרבּינדונג די עלעמענטן פון פּסיכא
דער פאָטער?" ( ,)8191דער טױטער.
לאָגישער שילדערונג פון יחידים מיט
דעם פאַרמעסט צו געבּן אבַּילד פון דעם

יידישן געזעלשאַפטלעךסאָציאַלקן

לעבּן

אין יידישן תּחוֹם , אין די צענטערס פון
דער אַסימילירטער ײדישקייט (פּעטער?
| בּורגער קינסטלער  סאַלאָנען) און אין
|יעם א"; אַחוץ אַגאַנצע רײ קלע:
נ
נערע נאָװעלן און סקיצן ,צ"א די דער:

ציילונג אויס דעם פּויערישן לעבן אין

פּױלן לערד" (פ"ג פּראָגרעס",

דער צװייאַקטיקעױ דראַמע

,)0191

פון פּוילישן

מענטש"י ( ,)0291זמאַראַנען" .2291א- .
אַנד ,,אַחוֹץ קלענערע דערציילונגען און

פּובּליציסטישע

אַרטיקלען ,יער

נעמט

אויך אַן אָנטײל אין דער ײַדישער גע=
זעלשאַפּטלעכקײט ,בּאַטײליקט זיך אין
דעם הילפסקאָמיטעט פאַר די מלחמה?
געליטענע יידן (דד"ק) און אין שליחות
פון דעם קאָמיטעט בּאַזוכט פרילינג - 9191

מערב:אייראָפּע ,ווילנע (בּאַלד נאָך די
בּלוטיקע אַפּריל:טעג) ,קאָװונע 1291 .קומט

ער ,נאָך יאאַָרנלאַנגער אָפּװועזנקײט ,קיין -

| קינסטלער-לעבּן אדער בּונד פוןן די שװאַ/ :פּוילן ,וואו ער ווערט מיט גרויס כּבוֹד
כע" (ידי אידישע וועלט" ,פּט פּט"בּ  - ,2191אויפגענומען פון דער גאַנצער יידישער| { {11 --1אויף רוסיש--אין דער בּיבּליאָ :בּאַפעלקערונג ,און זיין דראַמע זמאָטקצ

.
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גנבי װוערט דאַן דער שלאָגער פון דעם
יידישן טעאַטער ,אױיסהאַלטנדיק אפַּאָר

אים אויף אַן אייגענעם ,אָפט פאָלקס= -

הונדערט פאָרשטעלונגען אין װאַרשע און

טימלעכן ,שטייגער און שאַפנדיק דער?

דורכגייענדיק איבּער אַלע יידישע בּינעס

מיט מוסטערן פון נייע יידישע קונסט?.
און סטיל:פאָרמען .,דער ראָמאַנטישער

-פון דער פּראָװינץ.,

 4291בּאַזעצט זיך

אין װאַרשע ,וואו ער טרעט אָפט איף
אַלס רעדנער אויף פאַרשיידענע יידישע
קולטור?פאַראַנשטאַלטונגען ,און דעמאָנ?.

סטרירנדיק זיינע סימפּאַטיעס פאַר א"י

דעם

בּיבּלישן שטאָף,

איבּערדיכטנדיק

|חן ,די האַרמאָנישע שבּתדיקייט און די
לירישע אידעאַליזאַציע וערט געבּונדן
בּיי אַשן אין זייגע שילדערונגען פון
דעם אַמעריקאַניש;יידישן לעבּן ,וועלכעס

איז אַזױ דורכגעדרונגען מיט װאָכעדל:

און לשון-הקודש ,פירט עו אַקָאֲמפּ
דעם פאַלקטפֿײנדלעכן צי?
 קעגן|סטישן העבּרעיזם אין נאָמען פון דער

קייט ,מיט פעלן פון טראַדיציע ,פון
טיפע װאָרצלען אין זאַפּטיקער היימי:

שולל,

דערפאַר אָבּער אין זיינע

יידישער

קולטו" און ידישער

 --בּיי היינטיקן טאָג שטייט אֵשׁ בְּרֹאש

פון דער יידישער ליטעראַטור אַלס אי

נער פון אירע פּראָדוקטיווסטע און שע:
פערישסטע קינסטלער נאָך דעם דרײַ:
געשטערן פון אירע גרינדער ממ"ס ,ש"ע
און פּרץ ,אַלס דיכטער פון דעם יידישן
שטעטל,

איז ער געווען דער ערשטער

ראָמאַנטיקער אין דער יידישער ליטע:
ראַטור ,װאָס האָט איינגעהילט אין אַ
צאַרטן יום:טובדיקן שלייער דאָס אײנ?
געפונדעוועטע.

אַלט  2פּאַטריאַרכאַלישע

יידישע לעבּן ,זיין װאָרצלדיקײט און
משפּחהדיקײט; די גאַנצע פּאָעזיע פון דער
פרוֹםפאַרצייטיקער יידישער ועלט ,פון
דער חסידיש:נגידישער סביבה האָט ער
פאַראײיבּיקט אין אריַי  מײסטערהאַפטע

.

שער ערד,

היסטאָרישע ראָמאַנען און דראַמען ,װי
חקידוש השם"; ,די כּישופמאַכערין פון
קאַסטיליען" ,זאַ שנירל פּערל" , חמאַראַ:
נען" , דערהױבּט זיך דער דיכטער פון

דעם אידילישן פּאַטאָס פון זיינע שטעטל+

און:בּיבּל-געשיכטן צוֹ דעם טראַגישן פּאַ.
| טאָס פון דער יידישער געשיכטע.

דער

מאָטיוו פון קידוש השם ,פון דער ידי?
שער מאַרטירערשאַפּט ,פון דעם טיפן
סוד פון דעם אײיבּיקן יידישן קיום פירט
אים אַרױס אויף דעם דרך:המלך פון נאַ.
ציאָנאַלער בּאַגײסטערונג און קומט אויך.
צום אויסדרוק אין די װוערק זיינע פון
אונזער נייער מאַרטירערשאַפט  --פון.
דער לעצטער וועלט:מלחמה ,הגם ער
פאַלט דערבּיי אָפט אַרין אין דעם עקל

בּילדער ,װאָס זיינען געשריבּן אין אַ סטרעם פון נאַציאָנאַלער אַפּאָלאָגעטיש2

רויִקן עפּישן טאָן און זיינען גלייכציי;
טיק דורכגעדרונגען מיט וייכן פאַר+
בּענקטן ליריזם ,מיט טיפער צוגעבּונדני

צקײט .אַ טאַלעגט העיקר אַ לירישער,
אַלעבּט מי
הומאָר,

פאטַרמדטגעטם כּוֹה פון חנעװדיקן
אָבּער אַש  :װײגיק

קײט צו דער מאַמע:ערד ,מיט דעם
פיינסטן חוש פאַר די פאַרבּן און קלאַנ:

נען אַשט דראַמאַטישע װערק

ודראַמאַטישע עלעמענטן;

גען פוז דער נאַטור ,אין זיין פאָרליבּע

בּאַנרינדעט אין זייער פּראָבּלעמען:שטעלן,

פייערלעכקייט ,צו אָריענטאַלישער פּראַכט

אין דעפ שילדערן טראַגישע איבּערלע?
בּונגען .,קאָנפליקטן און אינעווייגיקסטע
שטרייטן ,אָבּער אויך אויף זיינע דראַ:

| צו דעקאָראַטיװוקײט ,צו געהױיבענער
און גלאַנץ ,איז ער געוען אויך דער

ערשטער,

ואס

האָט בּרייט

אויסגעניצט

'מען

ליגט

אױסגעגאָסן דער

דערפאַר זי

חן

אָפט ניט

פון זייך

|

/

381

0

פּאָעזיע ,דער

אש

טיפער דראַנג צו מענטש=

לעכקייט ,צו דערהױבּונג פון די נידעג.
ריקע זומפּן פון לעבּן ,און דערפאַר
האָט ער ,טראָץ זיינע גרויסע אָרגאַנישע

חסרונות אַלס דראַמאַטיקער ,דאָך בּאַ:
וויזן ,מיט דער גרויסער קראַפט פון זיין
אינטויציע און מיט זיין אָפּענעם בּליק
פאַר  װעלט און מענטש ,צו װערן
איינער פון די פּראָדוקטיװוסטע שעפער
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שלום

,לײבּעל אין דערהיים,

לײבּעל אין אַמעריקא"),

,אַנקעל מאָזעס" ,מ,אָטקע גנב"
ש,לום

אש קאָמיטע? אין נ"י אַרױסגעגעבן

פולשטענדיקער 81בענדיקער אױסגאַבע פון אַשס
,ולטורײליגע? ,װארשע ( 52---4291מיט
ווערק ,פ"ג ק
צאוגאָבּ פון  6נײע ב 1 :;).דאָס שטעדטיל ,שלמה
 11בּילדער און הומאָרעסקען און 11/
נגיד;

הימל און ערך (,אַלע ערצעהלוננען ,װעלכע
האַנדלען פון פּאַטריאַרכאַלישען אידישען לעבּען

פון דער מאָדערנער יידישער דראַמע-- ,

אין קלײנעם שטעדטעל,

דער פּאַטעטישער טאָן פון אֵשׁ דעם
בּעלעטריסט קלינגט אויך אָפּ אין זיינע
זיינע רעדעס,
צייטן

אַרױס

אין

זיינען אין פאַרשײדענע

פאַרשײידענע

אױיסגאַבּן,

אַחוֹץ

ערד ,נשמות");

פון אלע זײנע װערק

געװאָרן

אונטערגענומען

,אָטיווען",
 1/מ

דאָרף ,/װי אויך אזאַמלונג פון זײַנע קלענערע
פּיעסן און ק
אלײן ביכעלע ,מאָמענטען '? (פ" ׂג.
ילדערונגען פון
פּראָגרעס*  ,8091ז"ו - )82ש--
דיאַמאַטישע

פון דער לעצטער צײט); ווע

} 110מערין
ארץ ישראלן
 8אָנקעל מאָזעס;
צו זיך;

 21דער װעג
 142מאָטקע גנבן

 1די כּישופמאַכערין פון קאַסטיליען ,קידוש
 112/ניע דערצײלונגען (װאו עס קומט .
השם;
אויך אַרין א סעריע רײזעבּילדער ,איבּער די

דראַמען (;יפתּחס טאָכטער", ,שבתאי צבי",
א|ַ,מנון און תמר"  ---מיט אנײ צוגעשריבּענעם

, /פון שטאָדט און

עפּיזאָדן פֿון דער

און

מיט

פארצייטיגע אידישע שטעדט אין דייטשלאנד)"1
 062ביבּלישע מאָטיװען,
שןא די מוטערן;

פון פ"ג בּ .שימין און דערנאָך פון
8
און סזייגען דאן ארויס  5בו;
פּראָגרעס?
, 11אַ שטעדטיל", 111 .,ערצעה?
| ,יוגענד"4,

אײניקע

 91/אַמעריקאַן

 /יגננד (אין דער נ"י אױסנאַבּע א"ט ,צװײ
װעלטען");  1דאָס בּוךְ פון צער (ערציילונגעף.

די געשעענישן

די דערמאָנטע אייגנצלנע אױסגאַבּן און די דראַי
מען זייגע ,פון װעלכע עס זײנען אויך דאָ .באַזונדערע אויסגאבן ,איז די ערשטע אויסגאבּע

לונגען",

טיטל, :אידישעס,

אין

דאָרף?;

ב.11| .

אויך  8אונטער".

װאָס האָבּן צו טאָן מיט דער מלחמה

די װערק פון אֵש

אשס

ג,עזאַמלטע שריפטען? אין  21בּ ,װאָס זײנען
אויך איבּערגעדרוקט געװאָרן אין דער נײער

האָט אין דער נ'י אױסגאַבּע

פּובּליציסטישע אַרטיקלען ,פונקט .וי אין

 1291האָט די

סאָציאַלע

דראַמען

24טן אקט);

!שא

פון נקמה",

,בּונד

פון די שװאכע"  --מיט

א ניי צוגעשריבענעם

,מאָטקע גנב",

*3טן אקט,

(,גאָט

יחוס"); |1ש 2גאַציאָנאלע דראמען (,משיחס

ערשטער

רוסישעף רעװאָלוציע ,דער אַרום  2191געגריגי
דעטער קלטצקין"פ"ג האָט ארױסגעגעבּן ,אחוץ  .עדער טוֹיטער מענש");  1102די יורשים ,מיטן
,ונזער
צייטען" ,א

,ערי?,
,אַמעריקאַ? ,,מ

} )4

,יפתחס

אויך  2בּ ,דראמען

(װילנע

שטראָם,

עשבתאי

צבי",

דראמען

טאָכטער",

, !!6די יורשים",
,אַמנון און תּמר",
צײטען? (5:0ע דורכגעזעענע און פאַרבעסערטע
אױיפּלאַגע מיטן אונטערטיטל ,א צײיטשטיק" אָני
שטאָט דעם פריערדיקן ,אַ טראַנעדיע?); 111
משיחס
,

,גאָט פון נקמה", ,מ,יטן שטראָם',

,דער זינדי.

-

גלױיבּען", ,אַ שנירעל פּעריל",

דער זינדיקער,

אום װינטער-- .,

זיינען אויך אַרױס בּאַזונדער

א"ט

די

,דראַײ

מאַטישע שריפטען" אין  32ב( .וילנע---נ"י ,)2291

אגאנצע ריי קליינע דערציילונגען אַשס זיינען אַרױס
 8זאַמלונג
אין .פ"ג ק,ילטור" .,מינסק 5091
,אֵש פאר דער יוגנט"  --פ"ג ,קולטוריליגע",
װאַרשע ,3291

יםנטער" ,אײניקע װערק (,יוגגט",
,ואו
קֶער" ,ו
,מאָטיוון", ,א שטעטל") זײנען איבּערגעדרוקט
געװאָרן פון דער ,קולטוריליגע" ,קיעװ ,0291

אחוץ דעם אין טעקסט.
אעיןבּהרעיש,
,פּורים" ,איז אַרויס אזַאַמלונג
דערמאָנטן בּיכל ס
,ספּורים" ,פ"ג איבנה"  ,5091ז"ז  ,44און  1ב,

אין אַמעריקע האָט דער פ"ג פון ,פאָרװערטס"
אַרױסגעגעבּן איניקע בּענד ,װי ,יונגע
7
יאָהרען? (אַנטהאַלט די גרעסערע דערצײלוננען

פון  כּל כּתבי שלום אַש" |פֿ"ו מ,וריה" ,3191
} ,ספּורים וציוריםי1| ,
זיז  ;672אנטהאַלט;

וננע

יאָהרען",

האַנער

אײנדריקע",

,דאָס נײע לעבען",

,אמעריי

בּאָט

ביונעס",

נאָטהינג

,דרמות"

(;יצא

וחור",

,האחות

הבכירה"),

 1העירהן  --צום טייל אָריגינעלע ,צום טײל
פון יײדיש דורך זײן שװער
איבערגעזעצטע

אֵשׁ שלום  --אָשעראָװיטש

- 15

אין װעמעס איבּערזעצונג עס איז
שאפירא,
אױך אַרױס ,ר' שלמה נגיך" (פ"ג שטיבּל,
אַן אױסגאַכּע פון אַ--ס אױסגעװײלטע
,22
װערק אין העבּרעיש װערט צוגעגרײט אין פ"ג

אמנות" דורך מ ,בּןיאליעזר,
אין רוסיש,

אױסגאַבן פון

זיַנע פּיעסן און אײנצלנע איבערזעצונגען אין
פארשיידענע זשורנאַלן און זמ"בּ ,איז אין פ"ג
מיאעצומ800ח 0111ארויט  2ב .פון זײַנע געזאמלטע
װערק און אין פ"ג לאַדיזשניקאָו ,בּערלין ,2291

 803הזחה{ (אין דער איבערזעצונג .פון
ר .װוידרין) 22 ,און ,4291 ,/4485104 9008
אין פּויליש,

048800192101

אין בּוכפאָרם

און 66װ ; 611018 22אין 6 6102ששסא --
,אָנקעל מאָזעס" ,איבערגעזעצט

פון ג ,גראַבּאָװ-

סקא ,אין פּוילישייידישן 294 82106211אן ---

מ,ערי" (א"ט {,)800101 08 2904
אין דייט ש ,אחוץ אײנצלנע דערצײלונגען
= אין =פאַרשיידענע צייטשריפטן און זמ"בּ ,אין
בּוכפאָרם , 1אַמעריקאַ", .,בּילדער אוּס דעם
,די יינגסטען"
דאַס שטאָדטכען",
גהעטטאָ,

(,מערי"),
,דער

,די פאמיליע גראָסגליק"
דער

גאָט

ראַכע",

, ,1/דאָס גײע לעבּען" ,לאָנדאָן ,( 6191אש
און בּערגעלסאָן") געס לעמאן, ,דאָס נײע

|

אַחוץ איינצלנע

(;יחוס"),
צעװי,

,סאַבּבּאַטאי

:

681

לעבּען" 111 9091 ,ד"ר חיים זשיטלאָװסקי01 ,
1! 9שֵׁ (אש און ל .שאפּיראָ) און 1 0191

בּ .ריווקין.

,דאָס

נײע

לאַנד",

,1191

;81

פיגנעסיווערמעל ,זמעץזגקסנעת 81 086.קסדסןע,
זײז  2631--053מ .ראטנער ,מיקון .ממת / ,1191

 9אברהם רײזען ,פ .א .שי" );2291 42
בּעלידמיון, . ,מיִלגרוים?  ;11ג ,אױסלענדער,

ש
,טראָם*  ;11הלל ראָגאָף ,צ,וקונפט" 1 0291ש;
נ
י
מ
,
,
ב
,
ּ
י
כ
ע
ר
י
װ
ו
ע
ל
ט
"  ,2291זיז  1921ב ,טפעל.
ב
ּ
ו
י
ם
,
1
0
3
,
ז
י
1
1
0
ד
"
ר
י
.
ש
י
פ
ּ
ע
ר,
סו
ז  ;44/אַלטער קאַציזנע, ,ליט .בּלעטער" ;21
משה נאַדיר,
,װענען בּיכער און טעאַטער"
(וועגן די" טעאַטערשטיק ,מאָטקע גנב? און ,װער

| איז דער טאַטען!;

גאָרין ,געשיכטע

114

|אָשעראָװיטש מ--0881 ,

)

געבּ .אין טראָסטיניעץ ,פּאָדאָליע ,אַלס
זון פוֹן אן אָרעמען אייזנקרעמער ,בּיז

 3יאָר געלערנט

סטערן,

אין חדר,

דאַן עק;

צוֹ  71יאָר זיך אַװעקגעלאָזט.

,אים לאַנדע דער פאָטער", ,קלײנע געשיכטען
קיין  אױסלאַנד ,אַרומגעװאָגלט איבּער
אוּס דער בּיבּעל", ,אָנקעל מאָזעס* א ,אַנד,
ע
ס
ט
ר
י
י
ך
,
א
ו
נ
ג
א
ַ
ר
ן
,
סלאַװאָניע ,זיך צוש
אין פראנצויזיש איבּערגעזעצט פון ל ,בּלומעב.
ר
י
קגעקערט אַהײם ,דערנאָך אַװעק קיין
פעלד ,אייןטאַליעניש פון ל ,בּײלינסאָן ,אחוץ
איבּערזעצונגען אין ענגליש ,שפּאַניש (ש ,רעזניק) - ,א"י ,אין עטלעכע חדשים אַרום צוריק;
געקומען קיין רוסלאַנד ,געדינט אקַנאַפּ
אונגאַריש ,רומעניש ,האָלענדיש ,דעניש א .אַנד,
די ליטעראַטור איבּער אַשן איז זײער רײך,
יאָר אין מיליטער און שפּעטער געשיל.:
בּאַשטײט אָבּער דערהױיפּט פֿון אַרטיקלען ,װאָס
זיינען צעזייט און צעשפּרײט איבּער פארש"דענע
צייטשריפטן אין ידיש ,העבּרעיש און אויך
פרעמדע שפּראַכן -- ,צינבּערג3091 ,8804008 ,
}11/ 32

1

פּראָגרעס"

11

לעאָ

4091

מאַרגאָליסאָ,
בּעלימחשבות,

,װאָכענבּלאַט*

(בּײלאַנע

יאָהרבּוך

,שריפטען",

צו

,דאָס לעי

בּען") ( 61 ,3191װעגן די עמעשהלעך פון
חומש?); ש ,ניגער ,װעגען יודישע שרייבּער"
יודישע

צװישן

די

111 . ,3191

װעלט*

,מעשהלעך

(אַ פאַרגלייך

פון חומש"

און דעם

,צאינה וראיגה?) , ,1162---16 ,6ליטעראַטור און
לעבּען" ,נ"י ,4191

, ,/1צוקונפט"  1 1291און

איבּערגעדרוקט אין ,בּיכעריװעלט?  ,2291ז"ז {811

ה .ד .נאָמבּערג,

,ראָמאַניצט"ג"

8091

;81

דערט דאָס לעבן פון דער רוסישעף /

קאַזאַרמע אין אגַאַנצער ריי דערציילוג;
גען,

אָנהײבּ  0191געקומען קיין אַמעש.

ריקע ,דורכגעמאַכט אַלע שבעה מדור"
גיהנום פון אגַרינעם ,געאַרבּעט אין אַ
שאַפּ .דעבּיוטירט מיט אַ שיר אין ג,

בּאַדערס זמ"ב חשטראַהלען"  ,9091שפּע.

טער זיך בּאַטײליקט מיט דערציילונגען
און סקיצן אין חפּאָרװוערטסײ, ,צוקונפט",
חפ ,א .ש,",

קעמפּפער"

שדאָס נייע לאַנד",

א ,אַנד,

;איד,

זינט  4191שטעָג.

דיקער מיטאַרבּעטער פון חפאָרװערטס",

רעדאַקטאָר פון דער שטאָטישער אָפּטײש -

י ל ,פְּרֹץ  ;21 --דוד פּינסקי, ,צוקונפט",
 14 7ש ,גאָרעליק ,מליטעראַיישע מאָנאַט.

לונג ,אַחוֹץ דערציילונגען און פאַרשײ:

4191

דענע זשורנאַליסטישע אַרבּעטן ,טעאַטער=

שריפטען"

 };11לעאָ קעניג,

איוד,

װעלט",

781

.

אָשעראָװיטש בּ-אַ-בּאַח 

יי

|

-

| | 881

|

אַרטיקלען ,אויך א"פ מ ,גלעבּאָװיטש און

גען פון מ ,אָלגינס /די נשמה פון דער

דער צי:

רוסישער רעװאָלוציע" ,מ ,װערבּיצקיס

א ,גלאַן ,פּאַרעפנטלעכט אין

טונג זייער פיל איבּערזעצונגען ,דער:

הױפּט פון אַ .אַװערטשענקאָ (וועלכער

גהעאשָרטיבאּיןן סדפיּעצליעעצלטע פאיַארָןרן קפפואןָרװזוייעןרטסל"ע)בּ,ן
מ ,גאָרקי,

אהסאסקם פצצת

( 2בּ,

פ"ג | זליטעראַ?

טורי ,נ"י ,)9191 ,ב ,לענינס 7שטאַט און -
רעװאָלוציע" (פ"ג זאַװאַנגאַרד? ,ג"י,
,)9

צוזאַמען מיט

א ,גאָטעספעלר

א .ל ,דיאָר ,טעפי ,בּאָריס | אָנגעשריבּן  אַ טעאַטערשטיק

סאַװינקאָװו א ,אַנד ,אין בּוכפאָרם :אַ ב,

יאָ פאַר? 

הײיראַט און ניט פאַרהײיראַט" (אויפגע?

דערציילונגען ,,דאָס רוב פון פאַמיליעג; | פירט  0291אין נ"י),
לעבּן ,א"ט ,אומרוהיגע נשמות" (פ"ג
| רשאַ.בּינאָװיטש ,צ,וקונפט" ,11 ,0291
אליטעראַטור" ,נ'י ;)9191

איבּערזעצונ?

- )2געבּי
--09
2781
| =בּאַבּאַד נחום (1

קער מיטאַרבּעטער פון -אקסה  -סאססץק

אין קאלַיין שטעטל אין בּעסאַראַבּיע ,אין
 פאאַַרמעגלעכער אינטעליגענטער פאַמי:ליע ,צו  41יאָר געבּליבּן א קיילעכדיקער
|
ייתוֹם און זיך דער?
צויגן בּיי אַשוועסי
קראַנק געװאָרן .,אװעקגעפאָרן קיין קא
רטער אין אַקער?
1082

 180884//און געצויגן די אוים? 

מערקזאַמקײט פון דער רוסישער קאַ :
לאָניע אין ג"י מיט זיינע שירים ,זיין
שװאַך געזונט האָט אָבּער ניט אויסגע
האַלטן די בּיטערע דחקות ,און ער איז

מאַן ,ואו געָ:
| לערנט אין גימ?

ליפאָרניע ,וואו געלעגן אין שפּיטעלער,
דערנאָך אָנגעקומען אין אַן אַרטעל פון
יאַפּאָניער און כינעזער אַראָפּצונעמען

אַרױס?
נאַזיע,
ווייזנדיק שוין דאַן
זיין ליירנשאַפט צוּ
ליטעראַטוֹר ,צו=

װײינטרױבּן פאַר  03סענט אטַאָג ,בּײ
איַאָר צייט געאַרבּעט אין די סיעראֵ?= |

לִיבּ אסַיכסוך מיט די קרובים ,וועלכע

האָבּן  אים
אַפּטײקער ,
רק,
ָ2
נאיוי

אין דער

װאַגעדער בּערג אין אַ קאַמפּאַניע גאָלד? -
זוכער ,זיך אויסגעלערנט

גוֹט ענגליש

און אָנגעהױבּן צו שריבּן פאַר ענג5
לישע צייטשריפטן אין סאַןפראַנציסקאָ- .

געװאָלט מאַכן פאַר אַן
צו  71יאָר אַװעקץ קײן
זיך שרעקלעך געפּלאָגט  -שטרעבּנדיק צו .אַ בּרייטערער ליטעראַל

פרעמדער שטאָט ,אָן שום

פריינד און בּאַקאַנטע ,געמוזט שװוער
אַרבּעטן אויף פאַבּריקן פאַר אפַּאָר דאָ:
לאַר אװַאָך .דאַן האָט ער אָנגעהויבּן
פצאוַרעפנטלעכן

אין די יידישע

צי2

רישער טעטיקייט 6981 ,צוריקגעקומען.
קיין נ"י און ,ציענדיק חיונה פון איבּער?
זעצונגען פון רוסיש אויף ענגליש (צ"א
איבּערגעזעצט אויף ענגליש סענקעויש.

טשעס ראָמאַנען),

שטודירט

מעדיצין,

טונגען לידער און סקיצן ,וי אויך אי:

בּאַטײליקנדיק זיך פון צייט .צו צײיט /

בּערזעצונגען 2981 .,געווען אשַטענױ:

אין דער ענגלישער און יידישער פּרעף 

-

-

981

|

בּאַבּאַד  --בּאַבּיטש --יבּאַדער

|

סע ,זיינע דערציילונגען און סקיצן זיי:
'נען צו װײניק בּאַאַרבּעט און צו פּראָ:

זאַיַש אַ סך געלונגענער זיינען שוין

091

פון קלעצקינס פ"ג ,לעצטנס  -אַפּראָפּע:
סיאָנעלער זשורנאַליסט ,מֿיטאַרבּעטער
פון די פּאָליעסער יידישע צײטונגען

זיינע לידער ,װאָס זיינען געווען גאַנץ
פּאָפּולער אין די ערשטע יאָרן פון דער

,אָרגען זשורנאַל" און זאַמע:
און פון מ
:
ריקאַנער" אין ב"י,

יידישער אַרבּעטער-בּאַװעגונג אין אַמע?
ריקע ,אין בּאַזונדערע אױסגאַבּן--אַן אָפּ:
| האַנדלונג וועגן היינריך חיינע ,אפאַר?

(ג' אלול -- 8681

קירצטע פּאָפּולערע אױסגאַבּע פון דער
= קאַנסטיטוציע פון די פאַראײניקטע

| שטאַטן ,געשטאָרבּן פון שווינדזוכט אין
װי ער האָט

סאַן:פראַנציסקאָ נאָכדעם,
געענדיקט אַלס דאַקטאָר,
י ,ראָמבּראָ704008 ,
טאָלאָגיע 11
אייניקע

 ;1 0091באסין ,אֵני

(אין בּײדע קװעלן װערן געבּראכט

זײַנע לידער);

בּ .װײגשטײן, ,ערינע"

|

רונגען".

(

בּאַביטש יוסף (--5881

געב .אין פּרוזשאַני ,גראָדנער גובּ ,,גע:
לערנט אין חדר ,תּלמוד =תּורה און
ישיבות ,פון  61יאָר זיך אָפּגעגעבּן מיט
| השכּלה אוּן אַלגעמײנער בּילדונג .,גע=
שריבּן אין חהצפירהיי ,זהמליץ" ,מהזמףי

א .אַנד ,העבּרעאישע צייטונגען .ערשטער
אַרטיקל אין יידיש--אין זראָמאַנ:צײיטונג"
8

; --צוויי

יידישע

דיכטער"

(װעגן.

מאָריס ראָזענפעלד און מ ,װאַרשאַװסקי),

בּאַדער

גרשם

) געבּ .אין קראָקע ,אין
מאשַפּחה ,וואָס פירט איר יחוס פון שיך
און פון של"ה ,זון פון יצחק?משה בי
|
בּיו  7יאָר דער?
צויגן געװאָרן אין
שטעטל אַשפּיצין,
דערנאָך אין קראָ?
קע,

גמרא

1צָ2

לערנט אין דער
היים בּיי מלמדים

און בּיים פאָטער,
וועלכער האָט אים

ניט געװאָלט שיקן אין חדר אַרײן ,ער
זאָל ניט קאַליע ווערן צוישן די חסידישע
ייִנגלעך,

עטלעכע יאָר געלערנט

איך

דייטש מיט דער געבּילדעטער פרוי פון
דעם זאַלישטשיקער רבּין ,אַ קורצע צייט
בּאַזוכט די דאַן געגרינדעטע װתּ"ת כּלליי,
וואו מ'האָט שוין איינגעפירט דעם לימוד

-פון פּויליש ,דערנאָך געלערנט אין בּית? .

לונגען ,פעליעטאָנען ,רייזעבּילדער אין
|שאונזער לעבּען" ,מאָמענט" ,להיינטי אי

המדרש ,אַיאָר צייט פאַרבּראַכט אין
דעם הויז פון קראָקעװער רב ר' שמעון
סופר (אַזון פון דעם חתם סופר) ,איבּעַר? -
געשריבּן זיינע דרשות און חידושי ש"ס,

קלענערע הו"

קיין בּערלין אָנצוקומען אין ארַאַבּינער?
שׂול ,בּיי ח8דשים אַרומגעװאָגלט איבּער +

זינט דאַן געדרוקט אַרטיקלען ,דערציל?

אַנִד ,,פאַר דער מלחמה קאָרעספּאַנדענט
פון ניײיאָרקער װיידישען טאַגעבּלאַט?,
אין בּוכפאָרם:

אַ סעריע

מאָריסטישע בּיכלעך א"ט ,הומאָריסטישע
בּיבּליאָטעק" (פ"ג זדי בין" ,װאַרשע
- )4אונטער דער דייטשער הער:

צו  41יאָר אַװעק צופוס פון קראַקע

דיײיטשלאַנד ,בּאַזוכט דעם רעדאַקטאָר פון

זהמגידי ד ,גאָרדאָן אין ליק און סוף=כּל:סוף
שאַפט" און ײזיבּן יאָר הונגער" (פ"ג זקריגס?  -זיך געמוזט אויס נויט אומקערן אַהײם,
בּיבּליאָטעק",

װאַרשע ,3291

ז"ן ,)08

געווען אַלענגערע צייט לערער ,אַ גע:
וויסע צייט--רייזנדער פון חפריינד" און

געוועזן אַ לערער

אין דערפער

אֲַרום

קראָקע ,וואו אגב אָנגעפירט אַן אַגיטאַ:
ציע צווישן די פּויערים 9881 ,איבּערגע?

11

-

|

-

מאדעף
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:

בּ-ס  יודישער פאָלקס:קאַלענדערח ,װײ
נומען די רעדאַקציע פון װאָכנבּלאַט
זהשמשיי אין קאַלאַמײ אויפן אָרט פון | אויך די זמ"בּ א,שטראַהלען"  4091און
רבּ,ראו,ידעס 1981 .,איינגעלאַדן גע:
-+ ,9אַחוֹץ אייניקע צייטשריפטן אין
װאָרן אַלס לערער פון העבּרעיש אין העבּרעיִש (השרון" ,אלמקרא ולשעשועים",
קראָקעװער לערער:סעמינאַר ,דאַן אַרױס? זחרמון"; ,העט" און אַנד) ,אין די .
אַחוֹץ

געגעבּן,

אַפּאַר

בּראָשורן

אין

העבּרעיִש (בּתוכם איינע וועגן קריסטוס)

דאָיקע אַלע אױסגאַבּן ,װי אויך אין אַ -
ריי אַנד,,

װוי עדער

יוד",

צצוקונפט",

זשיטלאָווסקיס חדאָס נייע לעבּען" ,קאוצר
אַ פּוילישע איבּערזעצונג פון חומש לוט
דער ליניענסיסטעם (אַרס בּלויז אויף הספרות" ,װפּרדס" ,שהשלח" א .אַנד,
געשריבּן דערציילונגען ,סקיצן ,בּילדער. ,
דער סדרה בּראשית) 4981 ,זיך בּאַזעצט
אַלעגאָריען ,מעשהלעך ,פעליעטאָנען,
אַלס לערער פון העבּרעיש אין דער שול
א"ג פון טשאַצקי אין לעמבּערג ,ואן  היסטאָרישע מאַנאָגראַפיעס ,ליטעראַרישע
אין משך פון  02יאָר געשפּילט אַן אָנ אָפּהאַנדלונגען אוֹן פּובּליציסטישע אַר?
טיקלען ,פאַרבּונדן מיט זיין ציוניסטי:
געזעענע ראָלע אין דעם געזעלשאַפט:
לעכן און ליטעראַרישן לעבּן פון גאַלי שער טעטיקײיט ,אויך פאַרפאַסט אייני:

צ!ישן יידנטום ,געווען טעטיק אין דער
ציוניסטישער בּאַוועגונג ,זיך בּאַטײליקט
אין פּאַרשיידענע העבּרעישע ,פּוֹיליש:
יידישע

און דייטש:יידישע צייטשריפטן,

בּאַזונדערס

גרויסע פאַרדינסטן

אָבּער

זיך דערװאָרבּן אַלס פּיאָנער פון דער
יידישער ליטעראַטור און פּרעסע אין גאַ?

ליציע ,ואוו דער ערשטער געשאַפן אַ
זעלבּשטענדיקע יידישע ליטעראַרישע היים,
געװעקט דעם אינטערעס צוֹ דער ידי

שער ליטעראַטור און מיטגעהאָלפן
גאַליציש:ײידישע

שריפטשטעלער

די
אויס=

קע טעאַטערשטיק,

צרות"?,

פייער",

וי /טאַטעמאַמעס

/אין קעלער",
זישראל

װנאָענט בּיים

בעל:שם:טובי,

קר"

יחיים רייצעס" ,חדער אַמעריקאַנער דאָק?

טאָר", ,דער טאָכטערס חתן" ,חדי גאָל=

דענע רויז" א ,אַנד ,,פון וועלכע טל
זיינען אויפגעפירט געװאָרן אין נ"י און

טייל זיינען אויך געדרוקט געװאָרן ,האָט
אוֹיך פאַרעפנטלעכט אייניקע העבּרעישע
לערנבּיכער ,אַ זאַמלונג קבּיבּלישע עֶרפ
צעהלונגען" ( )0091-30א ,אַנד2191 ,

זיך בּאַזעצט אין נ"י ,װאו ער אין אַ
רעדאַקציאַנעלער מיטאַרבּעטער פון זייך,

צובּילדן זייערע ליטעראַרישע פעיקייטן,
אָנגעהױבּן זיין ליטעראַרישע טעטיקײיט
אין יידיש אין דעם ידישן װאָכנבּלאַט .צו צייט אויך אין אַנדערע צייטשריפטן,
זיין סעריע אַרטיקלען אין דעם קליו?
חכּרמלײ א"ר פון ר ,א .בּרוידעס ,האָט
ער שפּעטער רעדאַקטירט דאָס יידישע לענדער .אָרטאָדאָקסישן אָרגאַן /דאָס
אידישע ליכט" ועגן די פּוליש:יידישש
צװײיװואָכנבּלאַט קהעברי"  ,8981אַרִויס?

טאַגעבּלאַט? ,זיך בּאַטײליקנדיק פון צייט .

געגעבּן

4

פון משה עווינגער,

געגרינדעט

די ערשטע ידישע טעגלעכע צײ:

טונג אין עסטרייך ,לעמבּערגער /טאָג?
בּלאַטח ,און רעדאַקטירט עס בּיזֹ ,6091
דאַן אין משך פון  8חדשים רעדאַקטירט

דאָס זנייע לעמבּערגער טאָג לאַט"--6981 ,
2

אַרױסגעגעבּן

יאָרבּיכער א"ט זגי

בּאַציִונגען

האָט בּשעתּו

( )3291אַרױס=

גערופן אַ גרויסן סקאַנדאַל אין די יידי
שע ליטעראַרישע קרייזן פון נ"י אונטער

דער בּאַשולדיקונג ,אַז די דערמאָנטע

אַרטיקלען האָבּן טענדענציעז בּאַלױכטן
דעם נאַציאָנאַלן קאַמפּ פון דעם יידישן
פאָלק אין פּױלן 2291 ,האָט בּ .פאַר=

-

כּאַדער  ----בּאָװשאָװער

391

עפנטלעכט אין זייד ,טגבּ"לײ דעם ערשטן.
טייל פון זיינע זכרונות א"ט ,טיפּען און

געשעהענישען" ( 07קאַפּיטלען) ,װאָס.
נעמען אַרום זיין לעבּנספּעריאָד ביז

לעמבּערג און האָבּן אויך אאַינטערעס
פאַר דער יידישער קולטור:געשיכטע אין
גאַליציע ,אויך ארַיי אַרטיקלען וועגן די

פאַרגײיער פון ציוניזם.,
מ ,בּאַלאַבּאַן,
פרײנד"

;111 531

סאַנאָקער ,פאָלקס:

,1191

הכֹּהן (כ'א

בּאַדער יצחק-משה

אדר  --- 1481י"בּ אדר בּ'  )5091געבּ,
אִין קראָקע ,דערצויגן שטרענג חסידיש,
צו  61יאָר אָנגעהױבּן פאַר זיך צו לער:

נען דייטש און לייענען השכּלה?בּיכער,
געווען גמרא:מלמד אין קראַקעװער תּ"ת,

געשריבּן קאָרעספּאָנדענצן און מאמרים
אין זהמגיר" ,חהתור" און אַ סיפור
יהארז וחתּרן" (אין *המגיר החדש"
תּרנ"ג) .אויף יידיש אָנגעשריבּן אַ רײי
ראָמאַנען װי ײטאַנע און פיכטע אין
בּתּר" , חהיינריך אָדער געשמדט און
געהאַנגען" ,זצביה פון אָדעסאַ" ,חדי מומע
גגענדל"? ,מסתרי קראָקא",
דוד

רבניו

וסופריו,

זכרונות.

ח' א;

גרשם

בּאַדערס

|

|

|

-
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 3קיין למדן ניט אַרױסגעקומען און
נאָך אַלס ייִנגל איז ער אַװעק אַרבּעטן
אין מאעַל:געשעפט ,ניט קענענדיק לאַנג
אַיינהאַלטן זיך אויף איין אָרט ,צו 81
יאָר געקומען קיין אַמעריקע ,זיך אויס?
געלערנט די פּעלצאַרבּעט אין שוין אָנ
געהױיבּן גאָר נישקש? צוֹ פאַרדינען,
! נאָר בּאַלד אַרײנגעצויגן אין דער אַנאַר?
כיסטישער בּאַוועגונג ,אָנגעהױבּן צו

שרייבּן סאָציאַלע  און רעװאָלוציאָנערע
לידער אוֹן פירלייענען זײי טאַקע אין
שאַפּ גופא ,און דערמיט האָט זיך גע?
ענדיקט זיין קאַריערע אַלס פאַבּריק-אַר?
בּעטער ,איינער פון זיינע בּרידער האָט
אים דאַן געפּרוּווט אַיינאָרדענען אַבּשמים?
קראָם ,אָבּער אינגיכן האָט ער צעטײלט
די גאַנצע סחורה צװישן גוטע בּרידער
און חברים .ער קען זיך אויך לאַנג ניט

האַלטן אַלס אָנגעשטעלטער בּיים בּרו:
דער אין געשעפט ,אטַיפּ פון אַן עכטן
בּאָהעמע:מענטש,

פאַרנעמט ער זיך פון

צייט צו צייט מיט אַרבּעטן אויף פּיעסן
פאַרן יידישן טעאַטער ,מיט געבּן לעק?
ציעס אייף דייטש ,אַחדשים  01שטו?

דירט ער ענגלישע ליטעראַטור אין בּאַ;
רימטן יעיל ? קאָלעדוש אין ני = חייוון-,

יוסף (א--3781 03/

גלייכצייטיק דרוקט ער ,אויך אונטערן

װא )5191 52/געבּ .אין ליבּאַװיטש ,מאָה?

איפּ טורבּאָוו ,לידער ,סקיצן ,בּילדער און
אַרטיקלען אין דער יידישעב אַרבּעטער:
פּרעסע ,דערהויפּט אין דער אַנאַרכיסטי
שער ,װי לאָנדאָנער װאַרבּײיטער פריינדי,
יפ ,א .ש? א .אַנד .,און ווערט בֹּאַי

בּאָװשאָװער

ליעווער גוֹבּ ,,אין מאשַפּחה פון סוחרים

פון דעם פאָטערס
צד און פון חזנים
און לומדים --
פון דער מוטערס- ,

געלערנט אין חדר

|טראַכט אַלס יורש פון דעם דאַן פאַרשטאָר:
| בּענעם עדעלשטאַדט ,אַמענטש פון

און אוֹיך בּיים
גרויסע פעיקייטן און זעלטענעם זכּרון,
/פאָטער ,אגַרויסן
האָט בּ .זיך גיך פאַרפולקומט אין דער
למדן אין פאַ:
ענגלישער שפּראַך און פאַרעפנטלעכט
נאַטיש פ=רומען
אייניקע פון זיינע לידער אין אייגענער
יידן ,בּאַוואוסט אין שטאָט אַלם בּעל - +איבּערזעצונג אין דער ענגלישער אַנאַר:
טובה און בּעל:צוקה .דאָך איז פון כיסטישער צייטשריפט צוֹזסטון ,א"פ בּאַ:
()
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|

אויך אין 4/1 6011ס +שוסאן

זיל דאַהל,
|גמזטסן,

בּאָװשאָװער

דער

רעדאַקטאָר

פון 6011

בּענדזשאַמין טאָקער ,אײנער פון זי
גרעסטע פאָרשטייער פון דעם אינדיוול=
דואַליסטישן אַנאַרכיזם אין אַמעריקע,
האָט זיך פּאַראינטערעסירט מיט בּ--ס
| טאַלענט.

און

אָנגעשריבּן

וועגן אים

אַ

בּאַגײסטערטן אַרטיקל .וי וועגן אַן אוים:
גייענדיקן שטערן אין דער ענגלישער

פּאַעזיע ,דער דאָזיקער ,אבַיסל איבּער?
טריבענער לױבּגעזאַנג ,האָט געהאַט פאַ=

טאַלע רעזולטאַטן פאַר דעם אימפּולסיוון,
שטאַרק אַמבּיציעזן יונגן דיכטער און

איז אפשר געווען איינע פון די סיבּוֹת,
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פערזנקלאַנג ניט אַלעמאָל אױסגעהאַלטן,
אָבּער אין דער דרייסטקייט און קראַפּט.
פון אויסדרוק ווייזט זיך ערטערווייז
אַרױס דער פונק פון אגַרויסער דיכ-
טער:נשמה ,זיין הימן װאַ געזאַנג צום
פאָלק"

(אַריינגענומען

אין דער .כרע*

| סטאָמאַטיע פון פּאַסטאָמסקירײזען ,דאָס
לעבּעדיקע װאָרט") איז א פערל אין דער

יידישער פּאָעזיע ,זיינע פגעזאַמעלטע
שריפטען" זיינען אַרױסגעגעבּן אין איין
בי

פון

דער

זם,

א

שי

(ג"י

,1

2טע אוימלאַגע 6191, זייז זודטאא )743 +

און אַנטהאַלטן; לידער און געדיכטע,
געדאַנקען ,בּילדער און סקיצען ,און אַר2
טיקלען ועגן פּאָעזיע ,װעגן הינריף 
היינע ,ראַלף עמערסאָן ,װאָלט װהיטמאַן
און עדווין מאַרקהאַם ,וי אויך אַן אָפֹי
האַנדלונג וועגן בּ --ס לעבּן און שאַפן
פון מיכאל קאָהן .נאָך פריער זייגען אין.

װאָס האָט פּאַרגיכערט זין טראַגישן
סוף .שוין צו  22יאָר האָט ער אָנגע?
הױיבּן אַרױסצוװוײיזן סימנים פון פּסיכישער
קראַנקהייט און זינט  9981איז ער אָפּ
געקומען אין אנַיוײאָרקער שפּיטאָל פאַר
גייסטיק:קראַנקע ,פאַרזונקען בּיז זיין לאַנדאָן אַרױס צוויי  קליינע זאַמלונגען
טוט אין אַ שווערער מעלאַנכאָליע ,גיט  -בּ--ס, :ליעדער און געדיכטע" און װבֵּיל .
דער און געדאַנקען" (פ"ג ל .פרידמאַן),
בּאַװערנדיק די גרויסע האָפּענונגען ,װאָס
דאָט דער צענטראַלער ײדישער
8
מ'האָט אויף אים געלייגט אין די ליטע?
ראַרישע קרייזן ,און אויך אין די אַר*  קאָמיסאַריאַט אין פּט'בּ אַרױסגעגעבּן
אַזאַמלונג +געקליבּענע לידער" (בלויז
טיסטישע (בּ .האָט געהאַט אשַטאַרקע
טענאָר ש=טים און איז געווען מוזיקאַ .:פון די סאַציאַל-רעװאָלוציאָנערע) מיט
 -ליש זייער בּאַגאַבּט)--.אין משך פון זיין  ,אפַאָררעדע פון ש .אָגוֹרסקי ,ועלכע

קורצער ליטעראַרישער

טעטיקייט האָט

בּ ,בּאַוויזן שטאַרק פּאָפּולער צו ווערן
צווישן די

יידישע אַרבּעטער:מאַסן

אין

אַמעריקע און ענגלאַנד אין דער ערש:
טער תקופה פון דער ײדישער אַרֹבּעי

טער-בּאַוועגונג ,זיינע סאָציאַל:רעװאָלו

ציאָנערע לידער פאַרמעגן גאַנץ שטאַר?
קע טענער ,הגם זיי זיינען אָפט צו טענ:
דענציעז ,ער האָט אויך געשריבּן ליריש:
פילאָסאָפישע שירים ,װאָס צייכענען זיך

אויס מיט אשַטאַרקן

פערזענלעכקייטס?

געכיל ,די שפּראַך פון זיינע לידער איז
דאָס רוב האַרט און פּאַרדייטשט ,דער

אַנטהאַלט אַ צו איבּערטריבּן-פּאַטעטישע -
אָפּשאַצונג פון דעם דיכטער -- .בּ .האָט
אויך איבּערגעזעצט אין פערון שעקס?

פּירסזשײילאָק" (פ"ג זהיבּרו פּאָבּלישינג

קאָ" ,,נ'י  ,)9981געטעס װפאַוסט" און
שילערס אקאַבּאַלע און ליבּע? (בּיידע
ניט פאַרעפנטלעכט),
8

שֵׁן; ח .אלעקסאַנזראָ,

,מעריי
זמ"ב א

קאַ"  { 9091זרובּבל, ,ראָמאַניצײטונג" ;7 ,8091
,לעבּענסיפראַגען" ,וארשע 311 ,6191 ,בּ .װייבי
,ערציג
שטיין ,פ

רונגען
וועלט",

יאָהר";

לעאָן קאָבּרין, ,ערינע"-

פון אדַראַמאַטורג"ן
בי מ, ,,ביכערי
קיעװו ;3--2 ,באסִין ,אַנטאָלאָגיע112 ,

י ,ראָמבּראָ; : 0091 ,808008

71

י-ניק
טיװ--
ָסק
אאַנ
ּאָש
באָט
בּ

|

יי

|

81

בּאָטאָשאַנטקי יעקב (טן/ס  - -2981געשריבּן -דערציילונגען - ,בּעסאַראַבּישע,
) געבּ ,אין דאָרף טשיטש? .מאָלדאַװאַנישע און בּולגאַרישע לעגענ= -
מאַנסק ,בּיי ניי=קיליע ,איזמאַילער די
דעס און מעשהלעך ,בּילדער פון יידיש:
| סטריקט ,בּעסאַראַבּיע ,אַלס זון פון אַ רומענישן לעבּן ,לידער ,קופּלעטן ,פע2
שוחט ,געלערנט אין חדר ,אין | קע=  ליעטאָנען ,אַרטיקלען ,איבּערגעזעצט

שעניעווער ישיבה ,ודערנאָך עקסטערן אויף יידיש פון דער רומענישער ליטע:
אין אָדעס ,וואו  2191אָפּגעדרוקט עט= .ראַטור ,צװאַמען מיטן דיכטער יעֲקב
לעכע ריזעבּילדער און דערציילונגען .שטערנבּערג פאַרפאַסט אַ גאַנצע רײ
אין יגוט .מאָרגען? ,אויך אַרטיקלען אין | אַזױגערופענע זרעװיסטעס" (פראַנצול:
דעם איזמאילער 6080828 880)1צהעקם .,יזוישׁ  ,)64061 --וי חצימעס" ,חבּוקאַג
בּיים אָנהײבּ פון דער װעלט:מלחמה
רעשט--ירושלים" ,זאין מיטן דריגען",
אַנטלאָפֿן קיין רומעניע ,געוען אַרֹע :חגרינע בּלעטער" ,אאויפן הימל איַריד",
סטירט פאַר סאָציאַליסטישער טעטיקייט - ,זאיקס מיקס דריקס" ,אקוקוריקו" ,זשׁלוֹם
מיטגעאַרבּעט אין דער רומעניש-ידי:
עליבם! און אַן אײנאַקטיקע קאָמעדיע
אין דער
דערהױפּט
שער פּרעסע,
;הערשעלע אָסטראָפּאָליער" ,װאָס זיינען
טעגלעכער בּוקאַרעשטער ציוניסטישער אויפגעפירט געװאָרן אין בּוקאַרעשטער
 ,26:1010418וואו אין משך פון  .02--9191יידישן טעאַטער .אָנגעפירט אין רומעניעאַן אַגיטאַציע פאַר יידיש ,פּאָפּולאַריזירט
פאַרעפנטלעכט הונדערטער אַרטיקלען
איבּער

פֿאַרשײדענע

ידישע

סאָציאַל?

פּאָליטישע ,געזעלשאַפּטלעכע און ליטע=
ראַרישע ענינים ,אויך אין רומעניש=
סאַציאַליסטישע  +צייטשריפטן א .אַנד,

מיטגליד פון דער רעדאַקעיאָנעלער קאַ:

דאָרט דאָס יידישע פאָלקסליד ,האַרבּסט
 3אַװועק קיין אַרגענטינע ,וואו דער:

הױיפּט מיטגעאַרבּעט אין דער לינקער
פּ"צ--יסטישער זפּרעסע" ,געשריבּן צ"א אַ

סעריע ריזעבּילדער א"ט ,איבּער אַר;

לעגיע פון די  4יידישע זמ"בּ אליכט"
(יאַס  ,)6191פון  ,484000411גאַלאַץ ,י|עקב

 -גענטיגעיי אאַז"ו,

 6און  ,9191און רעדאַקטירט די צװויי?
װאָכנשריפט דער האַמער" ,בּראַיִלע ,6191
און צוזאַמען מיט יעקב שטערנבּערג --
דעם אָרגאַן פון דער יידישער סעקציע
:בי דער רומענישער סאָציאַליסטישער
פּאַרטײי חדער וועקער" ,בּוקאַרעשט ,0291ווינטער  -- 22--1291דעם אָרגאַן פון
די לינקע פּ"צ אין בּוקאָווינע זפרייהייט",
טשערנאָװיץ ,דאַן מיטגעאַרבּעט אין די

ציוניסטישע קעשעניעווער טאָגצּלעטער
שחידיעדרענאעיד",י זאונזער צייט? און פאַר:
ידישע אױסגאַבּן פון רומעניע,

װי די זמ"בּ חקולטור" (איבּערזעצונג.
פון י ל .קאַראַדושאַלי) ,זיידישער אֵל2מאַנאַך פאַר גרויס:רומעניע" א .אַנד,

בּן אברהם,

זיינע פּסעװדאָנימען :
חנה לעװי ,יד"ר י,

בּראָמיטש ,בּא"בּ ,חי מאַנטשי ,אליעזר,
פּיעראָ ,יאַנקעלע גיבּאַלעס א .אַנד.,
לעצטנס

צוריקגעקומען

קיין אײראָפּע,

בּאָשװיניק בּערל (וא-- 5881 42/
|

) געבּ .אין ראַקאָו ,מיב2

סקער גובּ ,אין אַ

יי

פאַמיליע פון אָרצָפ .
מע סטאָליאַרעס,
בּיו  31יאָר גע=
לערנט אין חדר,
דאַן אין אַ מי?1

סקער ישיבה ,צו

 6יאָר געװאָרן
אַ שילדנמאָלער,

אַרײנגעצױגן אין דער בונִדישער בא"
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בּאָטװיגיק  ---בּאַטשעליס  --באָיאַרסקי

יי

וועגונג .,געווען אַרעסטירט פאַר פאַר-
שפּרײטן אומלעגאַלע ליטעראַטור ,גע
זעסן זומער  3091אין מינסקער טורמע,
דאַן געװוען טעטיק אומלעגאַל אונטערן

נאָמען בּערעלע דער מאַליער ,אין אֶק:
טאָבּער  5091אױיסגעװאַנדערט קיין אַמע:
ריקע,

געאַרבּעט

וואו צוערשט

בּיי זיין

פּאַך און אויך זיך בּאַטײליקט אין דער
יידישער
טירט

אַרבּעטער-בּאַװעגונג,

 9091מיט

דעבּי?

לעך",

זאַלטע

| דיסטען"

=

נייע היים",

דאָס רוב

פון יידישן

יידישן לעבן אין אַמעריקע)

געוואונען

אָפּטײלונג ,פירט אויך אַנדערע אָפּטײ:

לונגען,

א"פ לעד פענסיל,

אַ טעאַטער:פּאַטריאָט,

בּ .בּראָנז,

אַ בּייזער שילינ?

גער א .אַנד ,זינט סעפּטעמבּער 1291
מיטאַרבּעטער און מיטרעדאַקטאָר פון
פ"י-צ-יעלער
ָער
אעק
װאָכנבּלאַט ;דער וו
אָרגאַן פון דעם יידישן סאָציאַליסטישן
| פאַרבּאַנד פון דער סאָציאַליסטישער
פּאַרטײ אין אַמעריקע ,וואו אַחוץ זשור=
נאַליסטישע אַרטיקלען און פּעליעטאָנען

פאַרעפנטלעכט פראַגמענטן פון אַ דר:

מע זיעזוס קריסטוס";

פון זיינע אֲנ2

לעבּן

צוגעבּן אַ יידישן זשורנאַל אין לאַטײני

שע אותיות א"ט פאונזער שריפט",
אָבּער דער פּרוּוו איז ניט געלונגען און
האָט בּלויז אַרױסגערופן אהַייסע פּאָלע=
מיק אין דער גאַנצער יידישער פּרעסע.

בּאַטשעלים בּרוך 0װ-- 8881 52/
) געבּ .אין קאַשאָװאַטאיע,

קיעווער גובּ ,,אין

אַ חסידישער פּאַמי=

דער דערציילונג חִשבּת אינדערפרי" (פון  .ליע 1091 ,אױסגעװאַנדערט
די פּרעמיע אין אַ קאַנקורס פון פאָר-
ווערטס" ,דאַן זיך בּאַטײליקט אין פאַר?
שיידענע צייטשריפטן ,זינט  3191איינער
פון די הױיפּטמיטאַרבּעטער פון פאָר?
ווערטס" ,רעדאַקטאָר פון דער טעאַטער?

6315

אין אַמעריקע 2191 -- .צוזאַמען מיט .
מיכל קאַפּלאַן געמאַכט אַ פֹּרוּוו אַרױס

צװויי דערציילונגען

אין ;דער אידישער אַרבּײטער:ועלט"
פון שיקאַגאָ און אין װפּאָרװערטס" ,פאַר

יי
און

002

מיט

דער

פּאַמיליע קיין אַמעריקע ,זינט  0191גע?

וואוינט אין דער ווייטער וועסט--3191 ,
 5געװוען אַ שטענדיקער מיטאַרבּעטער

אין ד"ר װאָיטסמאַנס ואָכנבּלאַט װקאַ=
ליפאָרניער אידישע שטימע" ,סאַן:פראַג:
ציסקאָ 6191 ,אַרױסגעגעבּן  8נומערן .

פוֹן אַ צייטשריפט

,דער אידישער

גייסט"

אין פּאָרטלאַנד ,שטאַט אָריגאָן--7191 ,
0

מיטגעאַרבּעט אין דער טעגלעכער

,צייטי פון לאָס:אַנדזשעלעס .געשריגן
לידגר ,דערציילונגען ,אַרטיקלען .פן

בּאַרוֹף אַ ואָלדװאַרג-סוחר 

-

בּאָיאַדכקי אליהו = פּרץ (װ!5/

6-  )1916 8/02געבּ .אין גראָדגעגזיין פאָטער ,אַ אוראוראײיניקל

פון דעם

װילנער גאונס -תּלמיד ר' תּנחום ,אַ גרוי+

טער למדן און הויפט:שוחט פון שטאָט

(ער האָט זיך שפּעטער גענומען דאָס
דערע טעאַטערשטיק זיינען אויפגעפירט
געװאָרן ?בּיילקע מאַבּאַנעטע אָדער די לעבּן צוליבּ אַ חשד אויף אים ,אַז ער
טייוולישע ליבּע"  3191און ײשייקע פון איז אזַמאכיל טרפות") ,האָט אים גע=
בּראָנזװיל" (פאַרפאַסט בּשותּמות מיט י ,געבּן אַ שטרענג דעליגעזע דערציונג,
אַדלער) ,אין בּוכפּאָרם אַרױסגעגעבן אַ לערנענדיק אין דער איישישקער ישיבף,
עהױבּן אָפּצוגעבּן מיט װעלטלע=
זיך אָנג
;ערצעהלונגען און בילדער" (ני

 ,0ז"ז  ,)652לוט די אָפּטײלונגען :כער בּילדונג ,געװאָרן אַ צּוכהאַלטער
יגאָטס בּרואים" (אויס דעם לעבּן פון | אין זיין געבּורטשטאָט ,אָנהײבּ די גיז .

-שטובּיקע

חיות)" ,ער

און זי" ,זקיגדער-

ציקער יאָרן אַועק קײן לאָנדאָן און

102

| באַיארסקי  --בּאַלאַבּאַן

|

ואַן קיין אַמעריקע ,צוערשט געפּעדלט
אין דעטראַיט און בּיינאַכט געשריבּן פאַרן
ייידישען טאַגעבּלאַט! ,דאַן עטלעכע

יאָר געלעבּט אין קאַליפאָרניע,
 3191זיך בּאַזעצט אין שיקאַנאַ,

|

|

202

איבּעררייסן דאָס שטודיום ,ווייל זיינע עֶל?
טערן זיינען פאַראָרעמט געװאָרן ,און איז
אָנגעקומען פּאַר אלַערער אין אבַּאַראָן=

סוף
ואו

הירש-פאָלקסשול (מיט פּוילישער לערנ?
שפּראַך) אין שטעטעלע גלינע ,וואו ער
איז אויך געווען טעטיק אין דער ציוני:

אַלס טאָנגעבּער און רעדאַקטאָר פון דעם

סטישער בּאַוועגונג ,שפּעטער אַריבּערגע:

פון אַ אַנאָנס:אַגענט

נתעלת

געװאָרן

טעגלעכן +אידישען קוריער" ,פּיאָניער
כירט געװאָרן קיין גאָלאָגאָרי ,אַבּער ניט
פון דער יידישער זשורנאַליסטיק אין דער  -לאַנג דאָרט פאַרבּליבּן ,זיך צוריקגעקערט
װעסט ,א"פ אייקעלע מזיק ,אַלפאָנזאַ ,קיין לעמבּערג ,געװען לערער פון אַ
אליפליט ,אלע.בּע:זאָן ,אַלף ,אף בּרי,
שטאָטישער פאַלקסשול און שטודירט
פּערל א .אַנד .געשריבּן אַרטיקלען און געשיכטע און פילאָסאָפיע אין אוניווער?

פּעליעטאָנען ,דאָס רוב אונטערן אַלגע:
מיינעם טיטל *פון אװַאָרט אַ קװאָרט",
זאיין טויזנט און
זיך .בּאַטײליקט אין
װוי אויך אין דער
ליטיק ,לוט דער
|
צייטונג,

איין מאַכערײקעס?
אַלע קהלשע ענינים,
שטאָט:און לאַנד:פּאַ:
שטעלונג פון זין
|

מו=אל
שיר
בּאַלאַבּאַן מא
=-7
בּערג,

/

0102

) געבּ .אין לעם2

אין אַן אַלטגעזעסענער משפּחה

פון סוחרים (וועגן זיין זיידן אין פיננטן
דור ,לײיבּוש ,בּ.

לעמבערגער פּרנט.
חודש ,האָט ער
אָנגעשריבּן אמַאָ:
נאָגראַפיע אין פּוי:

סיטעט .בּאַקומען דעם טיטל ד"ר פילאָ2

סאָפּיע און אױיסגעהאַלטן דעם עקזאמען

אַלס פּראַפּעסאָר פון אַלגעמײנער געשים=.
טע און געאָגראַפיע ,אין ער בּאַשטימט
געװאָרן אַלס לערער

אין אלַעמבּערגער

רעגירונגס:גימנאַזיע ,אָבּער צוליבּ דער

קלעריקאַלער ריכטונג האָט ער אַלס ייד
ניט געהאַט די מעגלעכקייט צו לערנען
געשיכטע ,בּפרט מיטלעלטערלעכע ,אין

האָט געפירט דעם לימוד פון דת משה,
גלייכצייטיק

געאַרבּעט

אין

די

בּיבּליאָ:

טעקן און אַרכיוון ,צוגרייטנדיק מאַטע:
ריאַלן פאַר זיינע װיסנשאַפּטלעכע אַר=
בּעטן ,זינט  3091געפירט דעם רעפע:
ראַט פון

יידיש-פּוילישער געשיכטע אי ן

דעם אָפיציעלן אָרגאַן פון .לעמבּערגער

ליש ,)4091 ,דער

אוניווערסיטעט

אַלעק;
פאָטער,
סאַנדער = זוסמאַן,

און דאָרט בּאַאַרבּעט די כבּיבּליאָגראַפיעס
אין דעם ענין .,גלײיכצייטיק מיטגעאַר?
בּעט אין די ציוניסטישע אָרגאַנען 252-ז?

אַ משכּיל,

װאָס

איז שוין געגאַנגען קורץ געקלײידט און
גערעדט אין דער הײים דייטש ,האָט

א-ים דאָך געגעבּן אשַטרענג טראַדיציאָ:
געלע דערציונג - ,נאָר גלייכצייטיק מיטן

חדר האָט בּ .אויך בּאַזוכט די פאָלקס:
שול ,דאַן געענדיקט גימנאַזיע און אַרײן
אין לעמבּערגער אוניווערסיטעט אויפן לו=

רידישן פאַקולטעט ,אָבּער בּאַלד געמוזט

6

צָם;סעץוס!פ 810/21120 12א

און 600590-ט ,וועלכן אַלײן אלַאַן?

גע צייט רעדאַקטירט 50--4091 ,אַרױס?
געגעבּן דעם חודש-זשורנאַל פאַר רַעלל

גיאָנסלערער האור --ז ,02זיך בּאַטײ
ליקט אַלס װיסנשאַפטלעכער מיטאַרבּע?
טער אויך אין דער אַלגעמײנער פּולֵי=
שער פּרעסע פון גטליציע ,דערהױיפּט 
אָבּער אין די ידאַיִסטישע אָרגאַנען

י

302

בּאַלאבּאן ב-א-נץ 

אין פּױליש ,דייטש ,רוסיש (אַלס מיט?
אַרבּעטער

פון 884021ס .קמּט ,32 ,פון

דער יידישער געשיכטע פון מאָסקװער פ"ג
מקווא)

א ,אַנדד,

ואו

פאַרעפנטלעכט

/

יי

-

42

שאָפט ,ליטעראַטור און קונסט ,אַרױסגע=
געבּן פון רפאל שערעשאָווסקי אַרוס

 6בּיכער) -- .איינער פון די אָנגעזעעג- +
סטע פאָרשטײער

ידישער'

פון דער

זייער פיל אָפּהאַנדלונגען אויס דער גע:
שיכטע פון די יידן אין פּוילן ,וועלכע
האָבּן טיילווייז געדינט אַלס פאָראַרבּעטן

היסטאָריאָגראַפיע אין פּוילן ,האָט ער
כּמעט אַלע זיינע װערק (אַחוץ מאָנאַצ
גראַפּיעס  --אויך אייניקע בּיכער איבּער

פאַר זייַן הויפּטװערק ײדי לעמבּערגער.

דער אַלגעמײנער געשיכטע פון יידן אין

יידן אױף דער גרעניץ פון שא און
וזשצא יר'ה" ,פּרעמירט און געדרוקט
פון לעמבּערגער .אוניווערסיטעט 6091

פּוילן) פאַרעפנטלעכט אין פּוליש ,בּלויז

און אויסגעצייכנט פון דער קראָקעװער.

אייניקע

אין

דייטש ,וי 161

61

מומ6ז066016168060גן (די תּקנות פון
דער קראָקעװער קהילה אויף יידיש פון

יאָר  ,5951פראַנקפורט1| ,3191 ,13 ,בּ,
אַקאַדעמיע פאַר װיסנשאַפטן  ,7091אין
מזוטג }.מסט  (40415060סון
אױפטראָג פון דער קראַקעװער קהילה ,6 .

0

בּאַאַרבּעט די געשיכטע פון די

א .אַנד .יידיש האָט בא

(בּערלין 9191

יידן אין קראַקע ,דאַן געאַרבּעט איבּער | אָנגעהױבּן צושרייבּן ערשט אַרוֹם 8191
און זינט דאַן געדרוקט .,דערהויפּט איך
דער געשיכטע פון די עלילת?דם-פּראָ?

 צעסן (אין צזאַמענהאַנג מיטן בּייליס?פּראָצעס) ,פון וועד-ארבּע:ארצות--1191 . ,

 2בּאַקומען פון ?עמבּערגער אוניווער=
| =סיטעט אורלויבּ און סטיפּענדיע פאַר אַ

װיסנשאַפטלעכער רייזע איבּער די בּיב

 :יהיינט"

זייער

פלט

אַרטיק:

היסטאָרישע

לען (צ"א ועגן די גרי צדק אין פּוילן),
וועלכע זיינען ליידער נאָך ניט געזאַמלט

אין בוכפאָרם .אין װאַלמאַנאך מאָמענט" =
 1פאַרעפנטלעכט אויפן גרונד פוןך

אַרכיוו:שטודיען אגַרעסערע אַרבּעט זְצו
ליאָטעקן און אַרכיון ,כּדי זיך צוצוגרייטן
צו אדַאָצענטור אין אוניװוערסיטעט | ,דער געשיכטע פון די יידישע דרוקע=
אָבּער בּאַלד נאָך זיין אַהײימקומען איז .רייען אין פּוילען" ,אין זבּיכער-וועלט"

אױסגעבּראַכן דמילהמה און ער איז
מיט דער פּאַמיליע אַנטלאָפן קיין ווין.
בּשעת דער אַקופּאַציע פון פּוילן געווען
רעפערענט פאַר ידישע ענינים
שפּעטער אויך מיליטערישער ראַבּינער
אין דעם צענטער פון דער עסטרײיבי:

(--22---2291א ריי רעצענזיעס .וועגן פאפ

שיידענע היסטאָרישע װערק אין יידישי

אין בּוכפאָרם :זהרב ר' שמואל אברהם

און פ!ּאַזנאַנסקי?--בּיאַגראַפישע שטריכן (פ"ג.

שער אַקופּאַציע אין לובּלין ,ו װואו זיך.

דערנעענטערט צו דעם ידישן לעבּן
א-ון דער ידישער שפּראַך ,נאָך דער
| = צעפאַלונג פון עסטרייך אַפּאָר יאָר גע=

לעבּט אין טשענסטאָכאָוו ,זינט  0291אין.
װאַרשע דירעקטאָר פון דעם װבּית מדרש
לרבּנים תּחכּמוני" 4291 ,געווען רעדאַק?
 -טאָר

פון  6107סעיסאא

| נאַל -געווידמעט .דער

/א הודש:זשור*"

יידישער

ויסן=

מ ,י,פרייד ,װאַרשע  -זיז 05
|
.11 3

בּאַנק יוסף (== 81

/

4

געבּ ,אין קאָװונע ,צוֹ  51יאָר אויסגע:
װאַנדערט קיין אַמעריקע .זיין ליטעראַ:
רישע טעטיקייט

אָנגעהױבּן מיט שירים..

אין חפ ,א ,ש,י און פאַרשיידענע אַנדע= 

רע :צייטשריפטן און זמ"בּ פון נָ"י ,וואו.
ער האָט פאַרעפנטלעכט

זייער פיל ראָ= 

מאַנטישע לידער און בּאַלאַדן אין פאָלק?-
סטימלעכן טאָן .וינט  8091האָט ער אָנ=

/

5

+

|

|

בּאַנק  --בּאסטאָמסקי

געהויבּן צו שרײיבּן הומאָריסטישע שירים
און דערציילונגען א"פ בּאַנקִיר פאָן יאָ?
סעלדאָרף ,די לעצטע יאָרן מאיַטאַרבּע?
טער פון ץמאָרגען זשורנאַלײ און װאַמע?

דער טייל פאַר בּרוכצאָלן ,צוזאַמען מיטן
לערער לייזער הורוויטש (,9191 -- 5981
דערשאָטן פון די פּוילישע לעגיאָנערן
בּיים פאַרנעמען ווילנע; אויף זיין נאָמען
איז דאָ אין ווילנע איַידישע פאָלקסשול)
אַנטהאַלט אויך אטַערמינאָלאָגיע פאַר
אַריטמעטיק ,אוױסגעאַרבּעט פון אסַפּע:
ציעלער קאָמיסיע|; לערנציכער איף
יידיש :צואַמען מיט ז .רײוען װדאָס
לעבּעדיקע װאָרט" ,כרעסטאַמאַטיע פאַרֹן

ריקאַנער",
בּאַסטאָבמסקי שלמח (וזש1 21/

) געבּ ,אין ווילנע אין .דער
פאַמיליע פון אַן אָרעמען שלאָסער ,אַן

אוהב ספרים ,געבּליבּן יונג איַתום ,גע:
לערנט אין תּ"ת ,גליכצייטיק בּאַזוכט
אויך .פאאַָלקסשול פאַר יידישע קינדער,
מיט גרויסע צרות זיך דערשלאָגן צום
יידישן

לערער

= אינסטיטוט

4טן5 -טן לערניאָר (פ"ג אקולטור  2ליגעי,
ווילנע ,זינט  7 0291אויפלאַגעס 41 ,טויזנט

עקז ,).צוזאַמען מיט מ .חיימסאָן--חלע:

ווילנע.,

וועלכן געענויקט  2191און געװאָרן לע:

רער אין דער קרוינישער פאָלקסשול אין
 -מערעטש - ,און דאַן אין דעװענישאָק,

בּעדיקע קלאַנגען" 4 ,טײל ,פאַר די עֹױף 
שטע  3לערניאָר ,חדאָס נייע װאָרט"
|( .מוסטערן פון ליטעראַטור:װיסנשאַפּט,

טייל--עפּאָס 11 ,טייל--ליריק); אטַעריע

 וואו בּגנבה פאָרגעלייענט פאַר די קיג:דער יידישע בּיכלעך ,זיך אָפּגעגעבּן מיט
! זאַמלען מאַטעריאַלן צום יידישן פאָלקאָר,
נאָך דער עװאַקואַציע פון די רוסן 5191

דער חברה מפיצי השכּלה" (די ערשטע
יידישע יינגלשול אין ווילנע מיט דער

יידישער
|

אַרבּעט

אונטערריכטשפּראַך),

וואו ער

מיט דער

ידישער

עד:היום.

| =שול איז אויך ענג פאַרבּוֹנדן בּ--ס לי:
יטעראַרישע און געזנלשאַפטלעכע טעטי:
קייט ,זיין ערשטער אַרטיקל איז געוען
וועגן יידישער קינדערליטעראַטור (װוויל?
נער װאָכנבּלאַט" א"ר פון ליפּמאַן לע

ווין ,)0191 ,דאַן האָט ער אָפּגעדרוקט אַ
פּאַר סקיצן און דערצילונגען אין מ,
קאַרפּינאָװויטשעס ײפּאָלקסבּלאַט" 1191
און שׁ .הורוויטשעס װלעבּען און וויסעג;
שאַפט"  ,2191זינט  6191האָט ער אין
זיין אייגענעם

פאָלקסשול"

פ"ג /די נײע

ידישע

אַרױסגעגעבּן אַגאַנצע רײ

||

פוֹן  23נומערן פאַר קינדער פון ייִנגערן
עלטער ,פאָלקסמעשיות און אַריגינעלע
(זיעקעלע נאַר",

געקומען קיין ווילנע ,אַיינגעלאַדן גע:
װאָרן אַלס לערער אין דער דאַן געַ2
גרינדעטער ,פאָלקסשול פאַר ייִנגלעך פון

|

לערנבּיכער ,דהיינו :רעכנבּיכער { 5טיילן;

לעקסיקאָן { כּאסין ,אַנטאָלאָגיע ,11

אין

|

602

,צוויי מתּנות",

חדער

נס" ,עדער צדיק", ,דער פאַרשלאָסענער
קאַסטן", ,די צוויי יתומים"; ,דער קייסער
|

און

דער

באַכט -פון

צדיק",
בּדיקת

בּוסמנאיז,
חמץ?

א,

זאין דער

אַבד,).

אָדער

בּאַאַרבּעטע .פון עואָפּ ,בּוידער גרים,
פּיער לאָטי ,א .אַנד ,,אויך  3נומעין
דער קונדס" (זאַמלונגען פון רעטענישן,

אױפגאַבּן ,שפּילן וכדומה) ,אשַפּיל פאַר
קינדער--אילוסטרירטע לאַטאַגרעטעניש;
אַצװײטע סעריע  --װבּיבּליאָטעק פאַר
12
עלטערע קינדער"  --אַנטהאַלט
נומערן רײזעבּאַשרײבּונגען פון נאַנ?
קאָ2
סען ,ליװוינגסטאָן , סטענלי,
לומבּוס,

בּיאָגראַפיעס פון

גוטענבּערג,

פּראַנקלין .,וואַשינגטאָן ,דזשעמס אואַיט,
פולטאָן ,סטעפענסאָן ,לינקאָלן ,די בּאַ:
פרייער פון די שװאַרצע שׂקלאַפן ,מ,
אַנטאָקאָלסקי ,פּרץ ,אַנ--סקי ,פאָלקסמעשיות
און

לעגענדעס

פון אַלטן פּראָג ,אפרי:

702

בּאַסטאָמסקי  --בּאַטיין

=

208

,

לינג קומט" פ-ּ-אַנטאַסטישע קינדער:קאָ | :צאַלע דער בּאַס ,איז געווען זינגער בּיי דעם
מעדיע ,חדי נסיוגות פון איַידישן דאָק= בּאַוואוסטן מינסקער חזן ישראלקע ,שפּע?
טאָר?  --לוט  .1רובּאַקין (פ"ג בּ .א / ,טער--חזן שני אין
קלעצקין) ,,פּאַפּולערװיסנשאַפטלעכע אָפֹּ .מינסקער גרויסן
האַנדלונגען ,עמיל זאָלאַס חדי קוילנגרע :בּית-המדרשואַ כאַ
בּער" א ,אַנד .אויפן געבּיט פון יידישן ראַקטעריסטיק פון :
פאַלקאָר האָט בּ .אַרױסגעגעבּן  :א) װבּיים אים אין דער . 092
קװל",
|

1בּ.

א"ר

פון ז ,רייזען ,אַנט?

האַלט יידישע שפּריכװערטער ,ווערטלעך,
רעדנסאַרטן ,פּאַרגלײיכענישן ,ווינטשע?
נישן ,בּרכות ,שבועות ,קללות ,חרמות,
סימנים ,סגולות ,זאַבּאַבּאָנעס ,מיט אגַרע

סער הקדמה;  ,0291ז"ז  ,)221ב) זבּיים
ר
קװאַלײ 11 ,בּ--.יידישע פאָלקסלידער ,3291

ריע פון בּ ,בֹּאַמף 

דאָס שטיפּען פון
דער געטאָ" ,אין
דער

יאידישער

וועלט" ,קאָנדאָן ,)6091

געלערנט

אין.

חדרים און ישיבות ,דערנאָך זיך אַנגע;
הױיבּן אָפּצוגעבּן

מיט זעלבּסטבּילדונג,

אין

בּאַקומענדיק אויך אומזיסטע לעקציעס
פון גימנאַזיסטן און סטודענטן ,געוען

ווילנער עפּנקס" פון דער יידישער היסטאָ:

צװישן די גרינדער פון פּ"צ אין מינסק,

ריש:עטנאָגראַפישער געזעלשאַפט א"ר פון
דַמה; ג) װיידי?
קא
ר זען .-אויך מהיט

מיטגליד פון צ ,ק( ,צוזאַמען מיט א ,רו?

זיזן ;631

דער גרעסטער

טײל פון דעם

מאַטעריאַל צוערשט פאַרעפגטלעכט

בּענטשיק ,ש ,ניגער) ,שפּעטער אַריבּער

שפאעָלקסרעט;נישןײ ( ,1291ז"ז  ,22ויי 2צו די ס"ס 40---0091 .געדינט אין מילי:
יטערע אױפּלאַגן פאַרגרעסערטע); ד) אזאַמ :טער אין פּאָניעװעזש ,דאַן אַװעקץ קין
לונג פון יידישע שפּריכװערטער פאַר ! אַמעריקע ,אונטער דער השפּעה פון דער
שול און פאַמיליע"; ה) איידישע פאָלקס= יידישער און העבּרעישער ליטעראַטור
מעשיות און לעגענדעס--ז בּ--.לעגענדעס | אָנגעהױבּן צו שרײבּן נאָך ייַנגלװײז,
וועגן בּעש"טיי ( ,5291ז"ז  --,)961בּ .האָט .לכתּחילה אין העבּרעיש ,דעבּיוטירט מיט
זיך אויך בּאַטײליקט אין די קינדער? אַ סקיצע ײדאָס רויטע העמועל" אין
זשורנאַלן זגרינינקע בּיימעלעך" און ;דער פינסקיס ,אַרבּײיטער? ,נ"י ( 5091איבּער?
געדרוקט אין אפריינד" ,פּט"בּ) ,זינט דאַן
חבי"--אַלס מיטגליד פון דער רעדאַק?

ציאָנעלער קאָלעגיע ,אין פּעדאַגאָגישן

זיך בּאַטײליקט אין פאַרשײידענע צייט?

זשורנאַל שדי נייע שוֹל" ,געשריבן אַר2
טיקלען ,דערהויפּט וועגן דער יידישער

שריפטן ,געווען אשַטענדיקער מיטאַר=
כּעטער .פון מיללערס שװאַרהייט" און
דער פיהרער" ,געהילפסרעדאַקטאָר פון

שול און דעם יידישן לערער,

נער /טאָג",

אין וויל?

אין ,פאָרויס"--דעם

אַרגאַן 

דעם סאָציאַליסטיש = טעריטאָריאַליסטישן

צו וועלכע ער

אָרגאַן ?דאָס פאָלק" ,צוערשט אין פילאַ:
דעלפיע ,דערנאָך אין נ" ,אויך אין

פאָרזיצער פון יידישן לערערפאַראיין אין

אַנדערע ס"ט אויסגאַבּן ,אין די ווילנער

פון די ,פאַראייניקטע",

האָט די לעצטע

ווילנע,

יאָרן געהערט.

|

געוען

|

בּאַסײן לײבּעע  052פא =

111ע5251/

) געבּ .אין מינסק אין אבַּע=

קער-פאַמיליע ,דער פאָטער ,בּאַקאַנט א"ג

ס"ס = אָרגאַנען אאונזער

וועג" ,װדאָס

װאָרט? ,אין די הומאָריסטישע ,קיבּע:

צער" ,עקונדס" ,אין זקינדערזשורנאַל?
און | ,קינדערלאַנד' ,אין ,צוקונפט"

| ==

+ 0902

אַ-ס-ין
בבאסּין

002

|

ז"ז  -- )603די ערשטע כרעסטאָמאַטישע

אאַז"וו .די לעצטע יאָרן שטענדיקער
מיטאַרבּעטער פון ,טאָג? ב"י ,געשריבּן לערנבּיכער פון יידיש אין אַמעריקע.
האָט איבּערגעזעצט :יעקב װאַסערמאַנס
פּעליעטאָנען א'פּ ליבּע דער רױטער,
פּובּליציסטישע אַרטיקלען און קינדער? חדי אידען פון צירנדאָרף" (פ"ג ,אידיש",
מעשיות (צ"א אַגרוסער ציקל װדאָס  נײ  ,8191זײז  ,)883עדגאַר עלען פּאָס
יינגעלע מיטן רינגעלע") ,אונטער זיין  1נאָװעלען" (פ"ג ,אידיש" ,נ"י - 0291
שטענדיקן פּסעװדאָנים לעאָן עלבּע ,אויך  -ז"ז  -- ,)042אגַעוויסע צייט געאַרבּעט
א"פ בּן:הבּת ,בּ .לעאָן ,אַ למד-בּיתניק ,אין אין די יידישע נאַציאָנאַל:ראַדיקאַלע שולן,
זיינע סקיצן און דערציילונגען דערהויפּט
(
בּאַטין מ- == 0881( .
געשילדערט דאָס לעבּן פון די יידישע געבּ .אין ניװאָק ,מאָהליעװער גיב ,בּאַ:
אימיגראַנטן פון דער ערשטער תּקופה
קומען אטַראַדיציאָנעלע יידישע דער:

פון דער רוסישער רעװאָלוציע ,װאָס

קענען זיך ניט צופּאַסן צו דעם גראָבּן
מאַטעריאַליזם פון דער אַמעריקאַניש?
יידישער סביבה ,ועלכע ער האָט נאָך
שאַרפער און בּולטער אָפּגעשפיגלט אין
זיַנע =הומאָרעסקעס און פעליעטאָנען,
אײינער פון די בּאַליבּטסטע יידישע
שריפטשטעלער פאַר קינדער ,אויסגע:
צייכנט דורך דער שפּילעוודיקער לעבּע:
דיקייט פון דעם דערצײלערישן טאָן
און דער פאָלקסטימלעכקייט פון דעם
סטיל -- ,אין בּוכפאָרם:

+בּאַרני

דער

מלמד  --זיין תּורה און זיין מלחמה מיט

די קונדסים פון קאַלומבּוסעס מדינה" --

ציָונג 7091 ,אױסגעװאַנדערט קיין אַמע:
זינט  9091פאַרעפנט;עכט לידער

ריקע.

אין זאַרבּײיטער" ,זפ .א .ש" ,זצוקונפט",
אין די זמ"בּ װליטעראַטור" ,אשריפטען",

יניע היים" ,װפון מענש צו מענש",
א ,אַנד ,אויסער

לידער

לירישע

פּאָעמען ,האָט ער אָנגעשריבּן

און

אַגרױסע

צאָל בּאַלאַדעס און קינדער:מעשהלעך 
אין פערזן ,פון וועלכע ,גאָנטע קאָזאַק"

איז איינס פון די שענסטע

װערק

פון

דער יידישער קינדער:פּאָעױיע .בּ .האָט
אויך צונויפגעשטעלט אגַרויסע

לאָגיע חפינף הונדערט
פּאָעזיע"

אַנטאָ:

יאָהר אידישע 

(פֿ'ג װדאָס אידישע בּוך" ,נ"י

עליעטאָנען און מעשהלעך ,אין וועלכע
העס ווערט אױסגעלאַכט די יידישע דער : |ס ,זאַגאַט און בּאַצירונגען פון י ,ליכ?
 .ּ1ז"ז +562
צוונג אין אַמעריקע ,װאָס ליגט אין די | טענשטיין און ז .מאָוּד ,ב
הענט פון די ,היבּרו טיטשערס" (פ"ג יהו:
|ואא 11 ,בּ .זי"ז  ,)913װאָס אַנטהאַלט
מאָר" .,נ"ל  ,4191ז"ז  { )001זאין רויטען
אַן אױסװאַל פין דער אַלט =יידישער
שיין"  ---סקיצן און בּילדער ,הומאָרעס:
דיכטונג ,0081 -- 0141 ,פון די יידישע 
קעס און פּעליעטאָנען ,גע
שריבּן אין | .פאָלקסלידער ,פון די דיכטער פון דער
משך ( 71 -- 5091נ'" ,9191
ז"ז  | ;)613השכּל
און פון דער מאַדע

,7

"פון די קליינע קינדערס װעגעף --

מעשהלעך פאַר קינדער (פ"ג װהיבּרו
פּאָבּלישינג קאָ" ,נ'י  ,1291ו"ד ,652
אילוסטרירט); די אידישע שפּראך" (פ"ג
מ .גורעוויטש ,נ'י  ,4191ז"ז  )821און

צוזאַמען מיט יואל ענטין ?פון אידישען

קװאַלײ

(פ"ג מאַקס מייזעל ,ב"י ,6191

מיט פּאָרטועטן געצייכנט

ה?עפּאָכע

פון

רנער

צייט (בּיז  ,)0191מיט אַ פאָרװאָרט און

בּיבּליאָגראַפּיש:לינגװיסטישע .אָנמערקונ.:
גען פון בּ .בּאָראָכאָוו און מיט בּיאָגראַפַ:
שע נאָטיצן וועגן די אַלע זיכטער ,װאָס

זיינען רעפּרעזענטירט אין דער אַנטאָ:
|
|
לאָגיע,
בּאַסין ,אַנטאָלאָגיע ,11

/

|

112

בּאַקאל  --בּאָראָדולין  --בּאָראָכאָװ

:

-

בּאָראָדולין לאַזאַר ש-- 9781 1/42

בּאַקאַל משה -- 0081 051
יי

|

212

 )=-געב.

) געבּ .אין פּינסק ,פּאָליע?

אין

געניטשעסץ,

קרי
ם ,אין דער יוגנט געווען אעקַסטערן

סע ,אין אַן אָרעמער פאַמיליע .בּיז 11

יאָר געלערנט אין חדר ,דאַן זיך אָפּגע? אין יעליסאַװעטגראַד ,וואו אויך געאַר?
געבּן מיט וועלטלעכע לימודים ,פֿאַר בּעט אויף אַ מע
סאָציאַליסטישער טעטיקייט  4091געווען  -כאַנישער פאַבּריק,
אַרעסטירט ,סוף  7091אױיסגעװאַנדערט .און אין אָדעס; פון
 קיין שיקאַגאָ ,וואו די ערשטע אאָרן  2בּיז  7091רו.שווער

41--1191

געארבּעט,

| סישער לערער א

שטודירט

לאָדז ,דאַן אויס?

אין אוניווערטיטעט פילאָסאָפיע און סאַ?

געװאַנדערט קיין |
אַמעריקע| 5191 .
אָנגעהױבּן שרייבּן
פּאָפּולער:װיסנשאַפּטלעכע אַרטיקלען אין

ציאָלאָגיע ,געווען טעטיק אין דער יידי=.

שער

סאָציאַליסטישער

אָנהײבּ

בּאַועגונג,

 1291סעקרעטאַר

בּיז

פון דער יײל,

 = -סאָצ ,פּעדעראַציע אין שיקאַגאָ ,אַרומגע:

דער ;װואַרהײיט" ,זינט  7191שטענדיקער

פאָרן אַלס לעקטאָר איבּער סאָציאַליזם

און ליטעראַטור,

מיטאַרבּעטער פון ;טאָג" אַלס פּאָפּולאַל.

מיטגעהאָלפן צו אָרגאַ:

ריזאַטאָר פון די נאַטורװיסנשאַפטן ,זיך
בּאַטײליקט אויך אין זצוקונפט" ,זפרייבן"י

ניזירן יידישע שולן ,זינט  2191זיך בּאַ:

טײיליקט אין דער אָרטיקער פּרעסע ,װי

(פון אַרבּ ,רינג) ,זגערעכטיגקייט" א .אַנד .אין -

?אידישע אַרבּײטער וועלט" ,קאידישער

רעקאַרד",

קוריער",

זאידישער

ר
ע--
דשך
וועלט" און איר המ

די חשריפטען"  /פאַרעפנטלעכט ארַע=
צענזיע איבּער | דער יידישער נאַטוף? -

ודי

שיקאַגער

װיסנשאַפטלעכער ליטעראַטור אין אַמע=
ריקע .נאָך ניט געדרוקט זיינען זיינצ /

זיפאָרװערטס? א .אַנד ,געשריבּן איבער 
| אַרבּעטערײפראָגן ,קינדער-:דערציונג (אין 

זיפריינד" .פון אַרבּעטער?רינג),
דערװאַקסענע

פאָר

גרעסערע אַרבּעטן:

בּילדונג

אירע אָנװענדונגען" ,אוועגן .ליבט און
שטראַלןי,

(אין װפאַרטשרילט"

א"ר פון יוסף שלאָסבּערג),

זעלעקטריע

אוךן.

ליטעראַטור

(וועגן דעם אַמעריקאַנער דיכטער קאַרל

בּאַראָכאָװ בּער (ש.11/4--18 12/

סענדבּורג  א אין א .רייזענס זניי:ייריש".,

 )7געבּ .אין זאָלאָטאָנאָשי ,פּאָלטאַװער
גובּ ,דערצויגן אין פאָלטאַװע ,וואוהין זיינע |
עלטערן האָבּן זיך
צוריק איבּערגע:
צויגן בּאַלר נאָך

שיקאַג;; ( 2נומערן  ,)7191לעצטנס שי

זיין געבּורט ,זיין.

וועגן דער פילאָסאָפיע פון דער שיינער
ליטעראַטור ,אין זאינאיינעם" צז) אאַז"וו.

אַלײין רעדאַקטירט /די פרייע יוגענד",
אָרגאַן
קאגער

פון דער

קאָרעספּאָנדעגט

{ ניסטישער
קדי

ייד .סאָצ .יוגנט

יפרייהייט",

מאָדערנע קינדער

קאָמוֹ=

פאָטער משה ,אַ

בּוכפאָרם :

העבּרעישער לע:

פוֹן דער
אין

אין

ערציהונג"

(שיקאַם

גאָ ,0291 ,ז"ז  ,75וועגן די פּעדאַגאָגישע
סיסטעמען פון פעו'ער ,מאַנטעסאָרי ,דיואי);
אַ איבּערזעצטע בּראָשור .זאיין גרויסע
יוניאָן"--.בּאַשעפטיקט אין הייזער-מסחר,

.

רע" ,אַחובב?ציון,,
האָט ניט געהאַט

| קייןצייטזיך אָי
צוגעבּן מיט

זיין דערצינג,

איז געװאַקסן .אונטער

און

ער /

דער השגחהת אוך-

|

32

באַראָכאָוו

השפּעה פון זיין מוטער ,רחל ,אַן אי?

|

הי

4

סטישע אָרגאַניזאַציעס ,פּאַר װעלכע בֹ,

דעלע פרוי מיט אַ גרויסן דאָרשט נאָך

ווערט אַלץ מער דער פירער און אידעאַ?=

קינד?

לאָג .בּשעת דעם קאַמפּ אַרום אוגאַנדע
{ססקמסם 86

וויסן .,שוין פון דער פריסטער

הייט אַרױסגעװיזן זעלטענע פעיקיטן
און אַ נטיה אצָורגאַניזאַציע .,דאָס בּיסל

זאוץסדעקקסז

יידישע דערציונג בּאַקומען אין אַפּרי=

ווערט געגעבּן די קאַנצעפּציע פון פּאַלע=

גלײיכצייטיק זיך

סטיניזם ,צוזאַכען מיט כאַשינען ,קי=
ווינען א .אַנד .אָרגאַניזירט דעם ערשטן
צוזאַמענפאָר פון די פּ"צ פון פּאָלטאַב

װ!אַטער

רוסיש:יידישער שול ,דאַן בּאַַ

װוכט די גימנאַזיע,

פאַרעפנטלעכט

ח 0 )8804א,ין

זייער פיל אָפּגעגעבּן מיט זעלבּסטבּיל:
דונג ,שטודירט פילאַסאַפיע ,דערהויפּט

וער ראיאָן,

מאַרקסן און ניצשען ,די מאָדערנע און

רעזאָלוציע

אַלטע שפּראַכן ,בּתוכם סאַנסקריט .שוין
אַלס גימנאַזיסט געלעבּט זעלבּשטענדיק פון
לעקציעס ,הגם אַ סך פון זי זיינען געווען

אַן אַרבּעט

וואו

וועלכער

עס

אין זיין בּאַרימטער

פאַרמולירט זיין קוק אויף

דער נאַציאָנאַלער פראַגע ,דידאָזיקע
רעזאָלוציע שפּעטער געלייגט אין יסוד
פון זיין ערנסטער

אַרבּעט "די קלאַסן2

מאָמענטן אין דער נאַציאַנאַלער פראַגע"
נ.אנאַָכזן עינדעיק1ן009אַװעק
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די צעשכּרייטע פּ"צ:גרופּעס ,פּורים - 6091
גאַנדירט דעם מאַרקסיזם צװישן די אַר :אפיּןאָלטאַװע ,אויף װעלכן עס אייז
אָפיציעל געשאַפן געװאָרן די ידישע
בּעטערן זיך נעענטער פאַראינטערע.
סירט מיט די יידישע פּראָבּלעמען ,אין
צוזאַמענהאַנג מיט דער נאַציאַנאַלער
פּראָפּאַגאַנדע ,װאָס עס האָבּן דאַן אַנגע:

פירט אין קאַטערינאַסלאַו אוסישקין
און שמריהו לעווין ,צוגעשטאַנען צום
ציוניום ,אין דעם פצגמגאמה )01401044016 2

סאָציאַל:דעמאָקראַטישע

אַרבּעטער=פּאַר=

טפיּיועלי:ציון (אינגיכן איז צו איף /
אויך צוגעשטאַנען דער עטװאָס פריער
אָרגאַניזירטער פאַרבּאַנד פּ"צ פון פּוױלן),

אַרײן אין צ .ק ,,וואו זיך בּאַטײליקט
בּיזן טויט .,אין דעם דאַן געגרינד?טן

(אַרױסגעגעבּן פון אַ .פרײידענבּערג אין

אָרגאַן פון פּאָלטאַװער ראַיאָן:קאַמיַטעט

אָפּגעדרוקט צום

. 8260640קטם געשריבּן לייט

קרעמענטשוג,

)3091

8400

יקלען ,פּאָפּלערע שמועסן װעגן.
ערשטן מאָל אַן אַרבּעט חװעגן דעם א!ַרט
כאַראַקטער פון יידישן שכל" ,אַ געוויסע
פּועלי-ציוניזם און פֿאַרעפנטלעכט זײן.
:זעקסשנגקת  ,,400211װאָס  -איז
יאַרטיקל ה
צייט אַרומגעפאָרן אַלס שליח פון דער
געװאָרן דער שולחן?ערוך פון פּאַלאָ 
ציוניסטישער אָרגאַניזאַציע ,אָבּער דער:
הויפּט געװענדט זיך צו דער ידישער סטינישן פּועלי:ציוניזם .גלייבצייטיק אָנ -
אַרבּעטערשאַפּט ,פאַר וועלכער אָנגעם געפירט אגַרויסע מינדלעכע אַגיטאַציצֿ
הױיבּן צו אַנטװיקלען זיין פּראָגראַס פון און אָרגאַניזאַציאָנעלע אַרבּעט ,אַרו=
| פּועליציוניסטישער סאָציאַל:דעמאַקראַ:
פאָרנדיק אונטער פאַרשיידענע נעמען
טיע | .זיינע דיסקוסיעס אין די וויכטיק :איבּער די שטעט פון דרום :און צענ?

הסטע צענטערס פון דרום:רוסלאַנד ,לי
טע ,פּוילן העלפן:מיט אױסצוקריסטאַלי:
זירן די פּועלי:ציוניסטישע
שויוֹנג און פאַרשטאַרקן

װעלט;אָג:

די פּוֹעליצלו1ל:

טראַל:רוסלאַנד,

אין דער נאַכט ,װעך

ס'איז צעטריבּן געװאָרן די ערשטע גאַ=
סודאַרסטװענע דומע ,6091 3//| ,אַרע=
סטירט ,אָנגעפירט אין טורמע צװישן

512

|====-

באָראָכאָװו

.

612

די אַרעסטירטע פּויערים אפַּראָפּאַגאַנדץ  -אויך אַרױסגעטראָטן פאָרשטײיער פון
פאַר אַ אוקראַיַנישער סאַציאַל-דע 2סערפ" (ראַטנער) און ס .ס( .בּערטאָלדי- ,
מאָקראַטיע ,געוואונען צװישן זאיָנ2
קרוק א ,אַנד ,).מיטגעאַרבּעט אין פּע?
הענגער ,װעלכע

מהאָט שפּעטער

גע=

טערבּורגער  ,51880322אין לעמבּערגער

קענט טרעפן אין פיל דערפער
די נין2יאַ2
אין
א"ג  1זיודישען ארבּייטער",
ײבּאָראָכאָװיסטן? ,בּאַפּרײט אויף ערבות ,קער אװאַרהײט? און װדאָס אידישע
געאַרבּעט אומלעגאַל אין מינסק און | פאָלק"= ,אין מאָנטרעאָלער װפאָלקסצײי:
דערנאָך אין ווילנע ,זיך בּאַטײליקט אין טונג" ,דער עיקר זיך אָפּגעבּנדיק מיט
די אָרגאַנען פון דער פּאַרטײ חדער פּראָצ .די טעאָרעטישע פּראַגן ,װאָס האָבּן אַ
לעטאַרישער געדאַנק" און ,פאָרוערטס"
שייכות .צום יידישן נאַציאָנאַליום און
,
א"פ בֹּר:דרומא ,דאָנין ,גערשענאָן
סאַציאַליזם .,פאַרעפנטלעכט אַ ריי אַר;
מ--װויטש א .אַנד ,מיט אַרטיקלען , בּעטן אין דער ( 92אױך אונטער די
וועלכע זיינען נאָך ניבּערגעזעצט פון איניציאַלן בּ .בּ ,).צװישן זיי גרעסערע

רוסיש . ערשט צו  62יאָר זיך אויסגע:
לערנט ריידן און שרײבּן יידיש.

זײן

ערשטער פּרוּוו אין יידיש איז געװען
די בּראָשור זאַ נײע פּשרות-פּראָגראַםײ
קעגן דער יַדישער סאָציאַליסטישער
אַרבּעטער:פּאַרטײ (סער"פּ,
סיימיסטן),
דאַן פאַרעפנטלעכט אויך דעם המשף
פון חאונזער פּלאַטפאָרם? א"פ 8801-ססח

אָפּהאַנדלונגען

ועגן ווין,

פּראָפּעסיעס.,

יידישע
ר שפּראַך (בּ1 .עא ,ז"ז - ,)7113--213

| װאָס מיט איר פאָרשונג האָט ער זיך שטאַרק

אָפּגעגעבּן אין ווין ,געאַרבּעט אויף דעם
געבּיט אין די אַרכיון און בּיבּליאָטעקן,
 אויך בּשעת זיינע נסיעות (איבּער ענג?לאַנד,

פראַקרייך,,

בּעלגיע ,

האָלאַנד/ ,

שווייץ ,וואו געהאַלטן רעפעראַטן איבּער

(אין סימפּעראָפּאָלער צדססוא | ,)6091 ,סאָציאַלע און פילאָסאָפישע פראַגן ,אַרױס:

צוליבּ פּאָליטישע רדיפות אַװעק קין
גאַליציע ,אגַעװיסע צייט געלעבּט אין
קראָקע ,וואו זיך בּאַטײליקט אין דעם

אָרדינאַרן צוזאַמענפאָר פון דער פּאַר:
טי פּ"ע ,אַלס דעלענאַט
צוזאַמענפאָר

פון פּאַרטײ:

זיך בּאַטײליקט אין דער

ערשטער קאָנפערענץ פון אַלװעלטלעכן
פאַרבּאַנד פּ"צ אין װהאַג  ,7091בּשׂעת

דעם  /:1ציוניסטישן קאַנגרעס ,זינט דאַן.
מיטגליד פפיאַןרבּאַנדטבּיוראָ און שִפֹּ2
טער אַ געזיסע צײט

אויך סעקרעטאַר,

דאַן זיך בּאַזעצט אין ווין ,רעדאַקטירט
דעם פּאַרטײ;אָרגאַן ידאָס פרייע װאָרטי,
01--7

זיך בּאַטײליקט אין די פּרווון

צו שאַפן אַ פאַראײיניקונג צװישן אַלע
יידישע סאָציאַליסטישע פּאַרטײען ,זיך
בּאַטײליקט

ועגן דעם,

אין דער װוינער בּאַראַטונג

אויף װעלכער

עס זײינען

געטרעטן אין דיסקוסיעס מיט לונאַטשאַר2

סקין ,בּאָגדאַנאָון א .אַ.ד 3191 ,).פאַר?
עפנטלעכט אין חדעם פּנקס" די אַרבּעטן:
ידי אױיפגאַבּן פון דער יידישער פילאָ :
לאָגיע" און ידי בּיבּלאָטײק פונם יידישן

פילאָלאָג (אַחוץ אַרטיקלען װעגן נח 
פּרילוצקיס זאַמעל:בּיכער און װעגן די
פּראָגער בּריוו  ,)9161וועלכע האָבן גע;
שאַפן אַן עפּאָכע אין דער געשיכטע פון
דער יידישער פילאָלאָגיע אין אין װעל:
כע ער איז אויך אַרױסגעטרעטן מיט
אַ רעפאָרמירטער יידישער אָרטאָגראַפיע,
װאָס איז שפּעטער ,מיט געוויסע אָפ.
ווייכונגען ,אָנגענומען געװאָרן און אַריין

אין לעבּן,

זיין  אויסערגעוויינלעכע -

בּקיאות אין אַלע צווייגן פון דער יידיי

שער .פילאָלאָגיע און ליטעראַטור:גע:
שיכטע ווייזט ער אויך אַרױס אין זיין

ת..?2

-

גרויסער

רעצענזיע
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ז .רײזענס

שטאָקהאָלמער סאָציאַליסטישער קאָנפ(=

װלעקסיקאָן פון דער יידישער ליטעראַ:
טור און פּרעסע" טיודישע ועלט",
 ,1 ,4וואו ער האָט ,אגב ,פאַרעפנט:
לעכט אויך אַרטיקלען ועגן אַװגוֹסט
בּעבּעל ,קעגן קעמפּנדיקן העבּרעיזם
א .אַנד) ,נאָכן אױסבּראָך פון דער

רענץ ,דערנאָך אין דער פּועלי:ציוניסטי:

איבּער

וועלט:מלחמה געצוואונגען צו פאַרלאָזן
עסטרייך ,געװאַנדערט איבּער איטאַליע
און אַװעק קיין אַמעריקע ,ואו אַנט:

װיקלט אַ אומגעהייערע זשורנאַליסטישע
און געזעלשאַפטלעכע טעטיקײט אַלס
איינער פון די פירער פון דער פּ"צ:
פּאַרטײ און אידעאָלאָג פון דער יידישער
| קאָנגרעס?בּאַװועגונג ,רעדאַקטירט אזַמ"בּ
זאין קאַמף פאַר יידישע רעכט" ,מיטגע:
אַרבֿעט אין זאידישען קעמפּפער" ,פון
וועלכן שפּעטער אויף געווען הױפּטרע=
דאַקטאָר ,אויך אין דעם ?טאָג"; אין די
בּיבּליאָטעקן פון אַמעריקע און קאַנאַדע
געזאַמלט מאַטעריאַלן פאַר זיין גרויס גע:
פּלאַנטער געשיכטע פון דער ידישער
שפּראַך און ליטעראַטור ,צװאַמען מיט
א .האַרקאַװי ,יהודה יאַפּפע א .אַנד ,גע:

 -גרינדעט אװיַסנשאַפּטלעכע קאַמיסיע פאַר

שער דעלעגאַציע צום האַלענדיש-סקאַנ=
דינאַװישן קאָמיטעט /שְ ,7191 62/סוף
אַװגוסט אָנגעקומען קיין רוסלאַנד ,זיך
בּאַטײליקט אין 32טן צוזאַמענפאָר פון
די פּ"צ אין קיעוו ,גענומען אַן אַקטיװן
אָנטײל אין פּאָליטישן לעבּן פון לאַנד,
געמאַכט אגַרויסן רושם מיט זיין אַרױס=

טריט אויפן ?פעלקער-צוזאַמענפאָר" אין
קיעוו ,וועלכער האָט אים אויסגעקליבן
אַלס מיטגליד פון דער דעלעגאַציע צו
דער אַזױ?גערופענער װדעמאַקראַטישער

מלוכה-בּאַראַטונג" אין מאָסקװע ,בּיי די
שווערע דעמאָלטיקע בּאַדינגונגען פון דער
בּאַן = קאָמוניקאַציע פיל אַרומגעפאָרן,
שווער קראַנק געװאָרן און אין  2װאָכן

אַרום געשטאָרבּן אין קיעוו פבוּןלאַוט=
פאַרגיפטונג אין די לונגען .צו די ליידן
פון זיינע לעצטע טעג האָט פיל צוֹגע=
געבּן דער פאַקט ,װאָס אַלע זיינע מאַ=
טעריאַלן וועגן דער יידישער ליטעראַ
טור:געשיכטע און עקאָנאָמיק ,געזאַמלטע
אין משך פון 1י5אָר ,זיינען פאַרלױרן
געגאַנגען אויפן װעג פון שטאָקהאַלם

קיין פּעטערבּורג (נאָך זיין טויט זיינען

יידישער גראַמאַטיק און אָרטאָגראַפיע;
צונויפגעשטעלט בּיבּליאָגראַפיעס װעגן .זיי געפונען געװאָרן אין אויסלענדישן
פּרץ און ש"ע ,זייער פיל געשריבּן ועגן  -מיניסטעריום אין פּעטערבּורג ,אָבּער עד
יידישער ליטעראַטור און טעאַטער ,אַ היום געבליבּן אומפאַרעפֿנטלעכט) ,דער
שאַרפער קעגנער פון דעם אַרײינטריט פון פריצייטיקער טוט פון דעם פירער אין
די פאַראײיניקטע שטאַטן אין דער
טעאָרעטיקער פון דער פּ"צ:פּאַרטײ און פון
מלחמה ,האָט עֹר אין דער פּאַרטײ גע
דעם פאַרדינסטפולן יידישן פילאָלאָג האָט
 -קעמפּט קעגן די מיליטאַריסטישע שטימונ:

אַרויסגערופן אטַיפן טרויער אין דער

גען ,װאָס האָבּן בּאַהערשט די וויכטיק:

גאַנצער יידישער װעלט און געפונען זן

סטע פּאַרטײ:טוער צוליבּ די אויסזיכטן
אויף פּאַלעסטינע .נאָך דער מערץ-רעװאָ?
לוציע אין רוסלאַנד ,פאַרלאָזט אַמעריקע,

אָפּקלאַנג אין צענדליקער און הונדער?
טער נעקראָלאָג-אַרטיקלען .אויף זיין

אַלס בּאַפּולמעכטיקטער פון דער פּאַרטײ.

צוזאַמען מיט זרובּבלען און כאַזאַנאָ:
ויטשן זיך אַקטיוװו בּאַטײליקט אין דער

נאָמען זיינען אומעטום געגרינדעט גע
װאָרן בּ=.קלובּן א .אַנד ,אַנשטאַלטן און
אין יפו אין אױפגעבּויט

אַ קװאַרטאַל

|אשכונת בּורוֹכוב" ---,אַ מאַן פון אויסער:
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געוויינטלעכער ענערגיע און אַרבּעטס:

|
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י

טערהיים" ,װאַרשע ,8191 .אאַ.נד .).פון

זאַמקײט ,פון זײיער גרויסע פעיקיטן
בּוכפאָרם :חדי רעגולירונג פון דער
און ענציקלאָפּעדישן וויסן ,איז בּ ,איי?
נער פון די בּאַדײטנדסטע פאָרשטיער יידישער עמיגראַציע און דער עמיגראַ:
פוֹן דעם נאַציאָנאַלן יידישן סאָציאַליזם .ציאָנס= קאָנגעס" (קראָקע  ;{)1191שדי
אין פּראַלעטאַרישן ציוניזם ,אַלס אידעאָ :עקאָנאָמישע ענטוויקלונג פוֹן דעם ייךי= .

זיינע אַנדערע אַרבּעטן איז אַרױס אין .

לאָג פון דעם פועלי:ציוניזם ,האָט ער

אין די כאַאָטישע שיטות פֿון די פאַר:

שען פאָלק" (פ"ג װדאָס נייע לעבּעןי,
אָדעס; אין אַדײײיטשער איבּערזעצונג
אַרױס אין בּערלין); שמיטן פּנִים צו
דער וירקליכקייט" (פ"ג עדער האַמער!,

שיידענע פּ'צ:גרופעס אַרינגעבּראַכט
סיסטעם און טעאָרעטישע בּאַגרינדונג
און אין זיינע פּרוּװון צו פאַראײיניקן דעם | -מאַסקװע---קיעוו--אָדעס / {)81--7191די
מאַרקסיזם מיט דעם ציניזם דער ער.+
| שטער פאָרמולירט די גרונדגעדאַנקען

פון פּועלי:ציוניזם--די טעאָריע פון דער
אַזױגערופענער סטראַטעגישער בּאַזע ,פון

אַנטיציוניסטישע

קאָנצענטראַציע"

(אין

רוסיש ,אַרױס אין פט"בּ); חדי יידישע
אַרבּעטער:בּאַװעגונג אין ציפערן" (אַרױס?,
געגעבּן פונם פאַראײיניקטן בּ=.קאָמיטעט,

דעם קלאַסנקאַמפּ אַלס קאַמפּ פאַר נאַ +פ"ג פערדינאַנד אָסטערטאַג ,בּערלין ,3291

ציאָנאַליזם ,פון דעם סטיכישן פּראָצעס,
װאָס זאָל מיט היסטאָרישער נױטװענ?

דיקייט פירן צו דער רעאַליזירונג פון
דעם ציוניסטישן אידעאַל אַלס רעזולטאַט
פון קלאַסנקאַמפּ ,גרויס זיינען אויך די
| פאַרדינסטן

פון בּ .פאַר

דער ידישער

פּילאַלאָגיע ,װ-אָס אירע נאַציאָנאַל:קול:
טורעלע אױפגאַבּן האָט ער דער ער:
| שטער פאָרמולירט און בּרייט אַװעקגע?

שטעלט און זיי אויך געשטרעבּט צו.
פאַרווירקלעכן.

ווערק איז
שריפטען"
ז"ז ,)023
האַנדלונג

פון

בּ--ס

געזאַמלטע

זיז  ;611איבּערגעזעצט פון האָלענדער,
א"ר פון ז .רובּאַשאָו); געשריבּן אין
רוסיש  21--1191אַלס ערשטע פון אַגאַג.

צער .סעריע אָפּהאַנדלונגען מיטן צוועק
;אויסצוזוכן אויפן גרונד פון אמַעגלעך

ריינעם פּראַקט:שן מאַטעריאַל די פאָרמען
און רעזולטאַטן פונם קלאַסנקאַמפּ בי

די יידישע אַרבּעטער ,זיין ווירקונג אויף
דער פּאַרבּעסערונג פונם מאַטעריעלן און
קולטורעלן מצב פון יידישן פּראָלעטאַר=
יאַט און צוזאַמען מיט דעם איך אױיף

אַרױס בּלויז  1בּ? .פּועלי ציון  -דער אַנטװיקלונג פון די פּראָדוֹקטיווע
עמט(פ"ג ?פּועלי ציון" ,נ'י  ,0291כּוחות פון גאַנצן תּחום:יידנטום" ,נ
װאָס אַנטהאַלט (אַחוץ אַן אָפּ זי אַרום די פראַגע פון יידישע שטרייקן,
פון יצחק זאַר ,בּ ,אַלס טעאָ :אוֹיפן גרונד פון א07ױ0סגעפאָרשטע

רעטיקער" און בּיאָגראַפישע נאָטיצן פּעריאָדישע אױסגאַבּן (מיט  42סטאַטי:
ועגן בּ .פון א .װאָהלינער) די ויב .+סטישע טאַבּעלן) ,סאיז אויך צו פאַר:
טיקסטע

טעאָרעטישע

אַרבּעטן

זײנע.:

ידי קלאַסען אינטערעסען און די נאֲצֵי:

אָנאַלע פּראַגע" ,חװאָס װילן די פּועלי
צִיון"

און פאונזער פּלאַטפאָרם"; די

דאָזיקע אַרבּעטן זיינען אויך אַרױס בַּאַי
זזנדער ,אין יידיש און רוסיש

(אין פ"ג

;האַמער" ,ווילנע  ,6091אין פ"ג ,אַרבײ

צייכענען זיינע אַרבּעטן:

,צו דער נאַ:

ציאָנאַלער פּראַגע אין בּעלגיע"( :זמ"ב.
;ידויגענד-שטימע,

 ,)7091חדי שוועריג?

קייטן פון פּועליציוניזם"  1---שמינימום

פון אָנשטרענגונג און מאַקסימום פון .
פּראָדוקטיוויטעט" (אין/ .דאָס װאָרט"
 )4א .אַנד ,נאָך ניט פאַרעפנטלעכט

באָראָכאָװו  =--בּאראָן  --בּארצנאָוו
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בּאַראַנאָוו מ( ,חנוכּה --- 4681

אויף יידיש אי די איבּערזעצונג פון
זיין פילאָסאַפישער אַרבּעט פאבּעהגץזקװם

= געני?

עפּעסאקמ

(בערלין---)0291 ,קעגן לונאַ:

שה
1א )4291 03/פּסעװדאָנים פון מ
גאָרמידאָר ,געבּ .אין זשיטאָמיר ,וואָ:
לין ,אין דער פאַמיליע פון אגַעוועזט=

טשאַרסקיס

פװאבּענ/8ח 00ח חוזמתסס .צַוֹ2

|

8240644ע08301 -19ז02סקן 4

מים גאסװ0סקח

זאַמען מיט ל ,כאַזאַנאָויטש אַרױסגע:

געבּן אין נײי קדי יידישע קאָנגרעס-באַש
וועגונג אין אַמעריקע",
,ום
צ

ימערב'דיגןן

פון דער

יי ס ,ד,

א .פ ,פּ"צ ,קיעוו תרע"ח ,מיט אַרטיקלען פון
| זרובּבל (שטריכן צו זיין בּיאָנראַפיע) ,ל ,בער"
לינרויט ,א .דעוואוצקי ,רי קענדזשערסקי ,ש35 ,

= גער,

װ ,אדים,

דאָבּרושין

סיאָמע,

און

שלום ג ,,לידער פון

דוד פּליסקין,

און נאָטיצן;

צ,ום יאָרצייט" ,זמ"בּ ,כארקאָווֹ {1291

,אַרבײ.

טערײגעדאנק" ,זמ"בּ ,װארשע  ;1291זמ"בּ פון פ"ג 

,אוואנגארד",,

מאָסקװע

;2291

חיים קאַנטאָראָ.
מאָנאַטשריפט?,

,אידישיסאַציאַליסטישע
װיטש,
ציי  ;1 ,0291ב ,קאָראָכקאָװ ,פק,082. 11
ט",
עערל =
װיכ
 ;71 ,1יעקב לעשצינסקי, ,ב
 ,2ז 621 ,ג ,ר ,.סו ,2291 ,ז ;592 ,ג ,ראי
פאַלקעס ,4291 01 ,ז ;14 ,ציטראָן, ,דרי ליטעי*

דארישע דורות" ;111 ,ג ,מייזיל , ליטעראַרישעבלעטער" 431 ,ארטיקלען אין פארשײדענע פ"צי

אוסגאבן,

בּאַראָן אהרן-לײבּ (---6881

ג92

שעפּטסמאַן,

צוערשט

אין חדר ,גע:
קענט אױסװײיניק
גמרא;

אַ בּלאַט

ווען מ'האָט פאַר?
בּאָטן חדרים ,האָט
אים דער זיידע אָפּגעגעבּן אין דער אָנ;
פאַנגסשול בּיים קרוינישן לערער:איגסטי,
טוט ,נאָכן ענדיקן אָנגעקומען ,איין ייד
פון  7קאַנדידאַטן ,אין :3טן קלאַס גימ:
נאַזיע ,געווען דער ערשטער תּלמיך ,צו2

זאַמען מיט די עלטערן אַריבּערגעפאָרן
קיין כאַרקאָװו ,ווא געענדיקט גימנאַזיע,
שטודירט יוריספּרודענץ אין פּעטערבּור=

גער אוניווערסיטעט ,נאָך אַלס גימנאַױסט -
אַרײנגעצױגן אין דער רעװאָלוציאָנערער
בּאַוועגונג ,אַרעסטירט בּשעת אַבּאַזוך.

) געבּ .אין קאַלעלישאָק ,ווילנער
געגנט ,זיינע ערשטע לידער געדרוקט אין

8

"א ,רייזעגס דאָס שִיוד ,װאָרט"  ,4091דאַן

אַרױסגעלאָזט

אין קוועקערי , --פאָלקסצייטונגי?6091 ,
אױסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע ,ואן

אַחוץ לירישע לידער אין פאָרווערטס"
און אצוקונפט?

געשריבּן אויך

הוֹמאָרל:

אַן

אויפגעקלערטןגע:
לעױנט

אָנדענק פון בּ( *.אױיסגאַבּע פון דרום"

געגנטיקאָמיטעט

נעם

חסיד,

|

אין כאַרקאָװו פאַר געהערן צו דער 411
4442סק.

נאָך 6

חדשים

טורמע

אויף ערבות ,דערװייל/

אַרײן אין כאַרקאָװער אוניװוערסיטעט;

פאַרמשפּט אויף  3יאָר פאַרשיקונג קיין
אירקוטסק,

אַנטלאָפן

 7881קיין ציריך,

פון דאָרט צוריקגעקומען אומלעגאַל קיין

סטישע א"פ דער ליטװישער בּאַראָן .אַן
אױיסװאַל פון זיינע לידער אין בּוכפאָרם.
-א"ט אליבּע אבוּןענקשאַפּט" (אַרױסגע?

צווישן די רוסלענדישע און אויסלענדישע

נ"י  ,0191ז"ז ,)23

דאַן וי

:געבּן פון ה ,שייפער,
שפּעטער

זיך אינגאַנצן

צוריקגעצויגן פון

דער ליטעראַטור,
| =ש .ניגער,, ,פריינד"  {0191י ,ס, .פאַרשפּרע*
כענדע פּראָבּען" ,זמ"ב אליטעראַטור" , ;1דאָסגײע לעבּען* , ;/ 0191דער שטראַהל* ;21 ,0191
באַסין ,אַנטאַלאָגיע/ ,11 ,

רוסלאַנד ,בּאַזוכט ווילנע ,מינסק ,פּעטער?
בּורג א ,אַנד ,,איינשטעלנדיק פאַרבּינדונגען
גרופּעס

דער

פון דער התסם קגם,

אין פּאַריז,

שטודירט אגַעװויסע

צייט אין דער סאָרבּאָנע ,אויס הונגער2
נויט אַװעק  8881קיין לאָנדאָן מיט אַ
רעקאַמענדאַציע צו טשייקאַװסקין ,װעל:

כער

האָט אים אָפּגעלאָזט אַפּאָר פון

24
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לעקציעס פאַר ענגלישע

דער בּאַראָן:הירש:אַדמיניסטראַציע כֹּהן

ידי

שער אַרבּעטער-בּאַוועגונג ,געהאַלטן לעק:

האָט אים אָנגעשטעלט אַלס איבּערזעצער
פון רוסיש ,פאַרלאָרן די שטעלע צוזאַ=
מען מיט כּהנען ,צוליבּ די שטענדיקע

קראַנץ צוגעצויגן צום אאַרבּײטער פרייגד",

רעװאָלוציעם אין אַרגענטינע שיר ניט

זיינע רוסישע
אָפיצירן,

יציעס

בּאַטײליקט

זיך אין דער

איבּער סאָציאַליזם,

פון פיליפ

אָפּגעגעבּן פאַר אסַאַלדאַט,

פאַרעפנט:

פאַר וועלכן געשריבּן אַרטיקלען אין רו:
סיש ,װאָס זיינען איבּערגעזעצט געװאָרן .לעכט אין  0008אונטערן אייגענגם
אויף יידיש ,נאָכדעם וי אין װאַרבײ 2נאָמען ארַיי בּריוו פון אַרגענטינע ,װעל=
טער פריינדי האָט גובר געווען די אַנאַר= הכע האָבּן גענאַכט ארַושם ,קאָרעספּאָן=
כיסטישע ריכטונג ,איז בּ ,אַרײן אַלס |דירט אויך אין
רוסישע צייטונגען ,דורך
סטעפּניאַקס רעקאָמענדאַציע אָנגעשריבּן
הױיפּטמיטאַרבּעטער פון דעם חודש-זשור:
נאַל חדי פרייע ועלט" (:1טער נוֹמ .שֶ 1/א"פ אַלעקסאַנדראָוו די בּיאָגראַפיעס פון
 ,)1וואו ער האָט שוין אָנגעהױבּן צו בּייראָן און טעקעריי פאַר פּאַולענקאָס
שרייבן יידיש ,צ"א פאַרעפנטלעכט אַ זבּיאָגראַכישער בּיבּליאָטעק" (אין רוסיש)1
קרייקי.ן לאָנדאָן ,גע=
דערשלאָגן זיך צו
סעריע אַרטיקלען שװאָס איז צוֹ טאַן?י
ווען אקאַָרעספּאָנדענט פון איַידישן זי
פאַרטרעטנדיק אשַאַרף אױסגעשפּראַכע:
:
נעם סאַציאַל = דעמאָקואַטישן שטאַנד
גערהענדלער און נאָך יענעמס בּאַנקראָט
אַװעק  5981קיין ניו:יאָרק ,וואן פֿאַר?
פּונקט קעגן די אומבּאַשטימטע סאַציאַל:
עפּנטלעכט אין װאָבענד בּלאַט? אסַע=
רעװאָלוציאָנערע און האַלבּ -אַנאַרכיסטישע
אָנשױוּנגען פון די איבטריקע חברים פון ריע אַרטיקלען וועגן אַרגענטינע ,דאַן
יי
:

דויר רעדאַקציע ,וי ק .גאַללאָפּ דעם ר92
דאַ :טאָר ,ק .ליבּערמאַן ,מ ,װינטשעווסקי;

מיט דעם

לעצטן

געפירט אשַטאַרקע

אַרײן אין דער צייטונג אַלס שטענדיקער

מיטאַרבּעטער ,בּאַטײליקט זיך אויך אין
דער װאַרבּייטער צייטונג" ,וא פאַר+

עפנטלעכט

פּאָפּולערע אינפאָרמאַטיווע

פּ.לעמיק ,נאָכן טוט פון גאַללאָפּ בּאַ:
שטימט געװאָרן אַלס רעדאַקטאָר פון  אַרטיקלען ,היסטאָרישע און װיסגשאַפט=
דעם

אָרגאַן און אויך פון דעם גײעם

סאָציאַל:דעמאָקראַטישן װאָכנבּלאַט חדער

לעכע אָפּהאַנדלונגען ,דערציילונגען ,אי

בערגעזעצטע ראָ:אַנען א .אַז .װ .גע

וועקער" ( ,2981אַרױס  21נומערן) ,נאַכן  .שריבּן אויך אין אייניקע אַנדערע צייט;
-אונטערגאַנג

פון די ביידע

אָנגעשריבּן אין אױפּטראָג

צייטשריפכן.

פון סאַציאַ:

ליסטישן אַרבּעטער-פאַראײן אַ פּאָפּולער;
װיסנשאַפּטלעכע

בּראָשור

,דער

מענש

און די נאַטור" (שפּעטער איבּערגעדרוקט
אַלס אױסגאַבּע פון דער קאינטערנאַציאָ:
נאַלער בּיבּליאָטעק" ,נ"י) ,געווען בּוכ:
האַלטער אין אצַיגאַר-פאַבּריק ,אָפּגעזאָגט
פאַר סאָלידאַריטעט מיט די פאַרשטרייקטע
אַרבּעטער ,צוריקגעפאָרן קיין פּאַריז ,פון

דאָרט  3981אַװעק מליאטַאנַדסמאַן קיין
אַרגענטינע,

וואו דער

דירעקטאָר

פון

שריפטן ,װוי אצייט:גייסט" ,זצוקונפט",
זינט  5091בּיז זיין טוט געווען אשַטענ:

דיקער מיטאַרבּעטער פון װפאָרװוערטס",

פּראַקטיצירנדיק גלייכצייטיק אַלס צאָנ:
דאָקטאָר ,זיך שטענדיק געהאַלטן אָפּגע+
זונדערט ,ווייט פון דער פּאַרטײ:גאַס און.
פון די ליטעראַרישע קרייזן ,קײנמאָל
ניט

אויפגעטרעטן

אַלס רעדנער,

דאָך

געװען אומגעהייער פּאָפּולער אַלס אי

נער פון די טאַלאַנטפולסטע און גע
בּילדעטסטע

אַמעריקע,

ידישע

פּבּליציסטן

אין

זיך אויסגעצייכנט מיט זיין

{

522

= באראנאָוו = -בּאַרו  --בּאַרכאַן == בּאַרסקי

גאַליקן ,אָפּט װאולגאָרן ,צוגלייך אָבּער
שאַרפזיניקן סאַרקאַזם ,ניט שויגענדיק
דעם קעגנער און אָפט גײענדיק קעגן
דעם שטואָםס פון דער אַלגעמײנער
יידישסאָציאַליסטישער בּאַװועגונג (למשל,

אין זיין פּראָאַנטאַנטיום בֹּשׂעת דער
וועלט:מלחמה ,אין זיין שאַרפסטער קעג:
נערשאַפּט צום בּאָלשעװיזם ,אַפּילו אין

{

|
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חדער איד") און װאַרשע ,פאַרעפנטלעכט
אייניקע דערציילונגען אוֹיס דעם חסי=
דישן לעבּן ,קליינע פעליעטאָנען א"פ תּנא
בֹּרא ,בּית ,נאָך דער רעװאָלוציע  --אין

װפּעטראָגראַדער טאָגבּלאַט" ,אין עפאָלקס?

בּלאַט" א"ר פון נ .שטיף ,אויך אין דער
רוסישער פּרעסע 8191 ,אין קיעוו--אין
דער זפאָלקס:צייטונג" און דאַן אין דער

די צייטן ,ווען דער װפּאָרװערטס" האָט

,קאָמוניסטישער פאָןי , זינט --0291אין

(אויך א"פ מיכאַל?

איז געװען גיט גאָר

אָדעס אין דער טעגלעכער װקאָמוניסטי
שער שטים" (זיך פאַרמאַכט  ,)1291רע=
דאַקטירט די יידישע אױיסגאַבּן פון מלוכה?
פאַרלאַג (איבּערזעצונגען פאַר קינדעה

פון

פאָלקסמעשיות,

געפירט

אַ קעגזעצלעכע לניע).

דער

סטיל פון זיינע פּאַרשײדנאַרטיקע זשור:
נאַליסטישע

אַרבּעטן

לאָו ,בּן:אפרים),

ריין ,װאָס האָט אפשר

געשטאַמט

פון רוסישע

פון בּוש,

פון זיין אַסימילאַטאָרישער בּאַציונג צו  .אויך פּאַליטיש:פּובּליציסטישע ליטעראַ:
יידיש (,אימער געווען און געבּליבּן אַן טור) ,,איבּערגעזעצט קינדער:אַכן פוך
אַסימילאַטאָר? ,הגם אין זיינע איינדרוקן
וויילד ,גאָרקי ,דיקענס א .אַנד.

פון זיין רייזע איבּער א"י ,4291 ,לאָזט

בּאַרכאַן פאַװעל (װ- =- 681 61/

זיך מערקן אגַעוויסע ענדערונג אין ב --ס
) געבּ .אין לונע ,גראָדנער
שטעלונג צום ײדישן נאַציאָנאַליזם) ,פון .
זיינע גרעסערע אַרבּעטן (קיינע גניט געגנט .לעבּט אין בּערלין .פאַרפאַסט
 6זסעזטזס960091-8 ,0191 62פגבן
אַרױס אין בּוכפאָרם) איז צו פאַרצײיכע2
נען :חמיין רייזע נאָך אַרגענטינע" .5191 ,4 .,צ"א איבּערגעזעצט שלום
אַשס איחוס" א"ט א טס 6141
פּאַראַדאָקסן און אַפּאָריִזמען?? ,מיין די
|
זע נאָך איטאַליע" ,חמיין רייזע נאָך אלל 9 2
ראָפּע( ,די איבּערלעבּונגען אויפן

ועג

פון רוסלאַנד קיין מערב:אייראָפע) ,חדאָס /
אײבּיק מענטשלעכע אין שעקספּירס דראַ?
מגן?

קירשגערס,5291 ,68.10 .

בּאַרסקי ישראל +
ג)עקומען קיין אַמעריקע
(1881

ה .ראָגאָף, ,צוקונפט",
}; ,דער
5
קער" ,ב"1י
( 261 ,529אַרְטירלען פון אַלעקסאַנ.
דער קאהן א ,אַנד ;),בורגין .,ג,עשיכטע"; לעק?
סיקאָן.

װעי/

בּאַרו הערש (אװ5ן -- 8881
)געבּ ,אין זוויהיל ,װאָלין,

וואו זיין פאָטער איז געווען רב ,בּיז 51
| יאָר געלערנט אין קלויז ,קאָרעספּאַנדירט

אין דער בּונדישער װפּאָלקס צ=ייטונג",
שפּעטער געאַרבּעט אין דער טעגלע:
כער פרעסע פון אָדעס (שלום עליכם",

מיט דער אָדעסער גרופּע

עולם" .לוט
איז ער

פון זעם=

בילדונג איַנטעליגענט,

אין נ'י געװאָרן

אשַניידער,

האָט זיך בּאַטײליקט אין דער סאָציאַם
| ליסטישער

אָנפירנדיקע

בּאַװעגונג און געשפּילט אַן

ראָלע אין דער בּאַועגונג.

צו שאַפּן אַן אַלגעמײנע אָרגאַניזאַציע פון
די שניידער?אַרבּעטער אין אַמעריקע.

פאַר דער דאָזיקער אידעע האָט ער א'פּ
ישראל בּן עולם אַגיטירט אין אלַאַנגער

סעריע אַרטיקלען אין דער /נ'י אידי:
שער פאָלקסצייטונג" און אין שטענדיקע
(8

י
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אַרויסטרעטונגען
זאַמלונגען ,בּיז
סאָציאַליסט מ,
מערץ  9881צו

אויף מיטינגען און פאַר?
אים איז צוזאַמען מיטן
פּערלמאַן געלונגען אין
גרינדן די װבּראַדעהוד

אָוו טײלאָרס?"

(פאַראייניקטע שניידער:

228

בּאַרסקי  =-בּאַרקאַן  --בּובּליק

בּרידער) אין נ"י 0981 .האָט בּ .רעדאַק?

בּובּליק גדליה (-- 5081

געבּ .אין גראָדנע ,פון  0881בּיז / 0091

געלעבּט אין בּיאַליסטאָק ,געלערנט אויך
אין די ישיבות פון לאָמזשע און מיר
זיין ליטעראַרישע.-טעטיקייט האָט ער

טירט דעם אָרגאַן װשניידער פאַרבּאַנד",

אָנגעהױיבּן אין העי

װאָס האָט אָנגעפירט אַן אַגיטאַציע צו
פאַראײניקן די שנײידער:יוניאָנס פון די
בּאַזונדערע שטעט אי אַן אַלגעמײנער
אָרגאַניזאַציע ,װאָס איז פאַרווירקלעכט גע=

בּרעיש (והשלף" 

װאָרן

 -- ,1בּ ,האָט פאַרפאַסט -

ש21/

וי שדי װאַנזל=

| אייניקע טעאַטערשטיק,

ניקע" און חדער פּאָגראָם"  3881און ודי
צוויי יתומים" (בּאַאַרבּעטונג)  ,7881אין
וועלכע ער איז אויך אַלײן אויפגעטרעטן

אַלס שױישפּילער,
ה ,בּורגין , ,די געשיכטע פון דער איד ,אַרבל=
טער
זיז

בּאַװעגונג";

 ,3װײנשטיין,

 } 101=--001בּ ,גאָרין,

פערציג
,

יאָהר",

רשימה,

בּאַרקאַן יואל (ווט-- 4981 4/

) געבּ .אין סיראָטינע ,װוי=

אָר.
9
גאַניזירט אַ גרו=

פּע בּיאַליסטאָקער

יידן מיטן צוועק
|
הי
צו גרינדן אַ קאָי {
לאָניע אין אַרגענטינע ,און נאָכדעם
וי ער האָט אין פּאַריז דורכגעפירט די
אונטערהאַנדלונגען וועגן דעם מיט דער
יק"א ,איז ער בּראש פון  05פאַמיליעס.
אַװעק קיין מאָזעסװיל ,וואו ער איז 3

לןעארַער
יאָר געווען אקַאָלאָניסט או

אין יאקַ"א:שול 4091 ,האָט ער פאַרלאָוט
אַרגענטינע און זיך בּאַזעצט אין ב"י,
וואו ער איז געװאָרן אַ מיטאַרבּעטער

אין קאַטערל

פון װייד ,טאַגעבּלאַט" ,זינט  5191רע

נאָסלאַװער תּ"תּ און שטאָטישער שול7091 ,
אױסגעװאַנדערט קיין  אַמעריקע ,זיגט

דאַקטאָר פון דער דאָזיקער עלטסטער

טעבּסקער

גובּ .געלערנט

יידישער

צייטונג ,איינער פון די אינל?

אייניקע טעאַטערשטיק . ,ציאַטאָרן פון דער יידישער קאָנגרעס.:

פ8פאַרפאַסט
וי חדי פרוי אין איר היים" ,חדי קראַפּט בּאַװועגונג אין אַמעריקע אין דעם ערשטן
פון געוויסן"? ,מזל-טוב ,יידעלעך" .9191 ,יאָר מלחמה ,פאָרזיצער פון דעם ערשטן
רעפּאָרטער פון דער פילאַדעלפיער װאי.
קאָנגרעס-קאָמיטעט און װיצעפּרעזידענט
דישער וועלט" 1291 ,רעדאַקטאָר פון פון קאָנגרעס 0291 .בּאַזוכט א"י און
פאַרעפנטלעכט אַ לאַנגע סעריע אַרטיק?
דער טעגלעכער װפּיטסבּורגער אידישער
לען( ,װאָס זיינען אַרױס אויך אין בּוב?.
וועלט" ,נאָך איר אונטערגאַנג איבּערגע?
פאָרם א"ט קמיין רייזע אין ארץ=ישראל"
נומען יולי  2291דאָס װאָכנבּלאַט דער
(נ'י  ,1291ז"ז  ,)023שפּעטער בּאַזוכט
אידישער פאַלקספריינד" ,װאָס איז אַרױס
אין פּיטסבּורג זינט  ,9881געענדערט אויך מזרח:אײיראָפּע ,פּױלן ,געווען אוין
זיין טיטל אויף ,דער וועגווייזער" ,גע אויף דער עפענונג פון העבּרעיִשן אוני?
שריבּן אַרטיקלען; פּעליעטאָנען ,סקיצן .,ווערסיטעט אין ירושלים און זיינע נסיעות .
| לידער און צייטונגס?ראָמאַנען ,אויך בּאַשריבּן אין זיין צייטונג .,איינער פון
איפּ יואל שלום'ס ,בּן שלום ,לאַמעד בּייז ,די גרינדער פון ;מזרחי" אין אַמעריקע- ,
האָט ער זיינע אָנשױיונגען איבּער די
ראָזאַ בֹּת כּהן ,בּ .ר .כּהן,

9

-

|

בּובּליק  --בּובּער  ---בּודזאָהן

פּראָבּלעמען פון דער ידישער

וירק:

לעכקייט אַרױסגעבּראַכט אין אסַעריע
| אַרטיקלען א"ט חמן המצר" (אין בּוֹב?

פאָרם  :---נ"י --)3291וואו ער אַטאַקירט
אַלע וועלטלעכע בּאַוועגונגען אין יידנ:
טום ,בּפרט דעם סאָציאַילזם ,אַרױסטרעט?1

|

002

נחמן"  (דיכטערישע נאָכדערצײילונג פון
 6סיפּורי מעשיות פון ר' נחמן בּראַס=
לעווער מיט הקדמות איבּער יידישער
מיסטיק און ר' נחמן ,)6091 ,חדי לע=
גענדען דעס בּעל=שם" ( ,)7091עמיטהען
דעס חַסידיזמוֹס" ,שמיין וועג צום חסי= 
דיזמוס" ( ,)8191חדער גראָסע מגיך"

דיק אַלס מוסראָגער און מוכיח און
--סיסטעמאַטיזירנדיק די גאַנצע אַרגומענ2

( ,)9191װדאָס פּערבּאָרגענע ליכט" (וועגן

אָרטאַדאַקסישער
טאַציע פון דער
יידישקייט ,אסַעריע אַרטיקלען וועגן די

זיין בּאַציָונג צו חסידות אַלס לעבּעזיקן
קװאַל אויך פאַר דעם מאָדערנעם מענטשן,

ציע האָט ער פאַרעפנטלעכט אין װײיד.

װדאַניעל"/ ,פאָם

גייסטיקע פּראָבּלעמען פון אַמעריקאַנער
 )42א .אַנד ,פון זיינע איבּעריקע
ייידנטום
אין צוזאַמענהאַנג
מיט
דער
ווערק (אַלע אין דייטש) :װעקסטאַטישע
אָפּשטעלונג פון דער יידישער אימיגראַ? | קאַנפעסיאָנען" ,זרעדען און גלייכניסע

יטג"בּל" ',4291
 ,2שׂ ;1דײר א .קאָראַלניק ,עטאָג* ביי ,3291
בּובּער

מארטין (װװ= 8181 8

+

) געבּ ,אין ווין ,זיין פאָטער
יקאַרל  --א זון פון בּאַװואוסטן יידישן

| געלערנטן און ליטעראַטור:היסטאָריקער,
שלמה

בי

געענדיקט

אוניווערסיטעט.

אין ווין  מיטן טיטל ד"ר פילאָסאָפיע,
פרי אָנגעהױבּן

מיטצואַרבּעטן אין דער

דייטשער פּרעסע- ,
:געבּן זאַמלונגען פון סאָציאַל:פּסיכאָלאָגל=
זינט 6091

אַרויסגצ= 

שע מאַנאַגראַפיעס א"ט 61 )4/2009116561ם,

גלייכצייטיק זיך פאַראינטערעסירט מיט

דעס טשואַנג:טסע",

גייסט דעס יודענטומס" ( ,)5191חדי
יידישע בּעוועגונג" (! ;)0291 | ,6191

זעראייגניסע

אונד בּעגעגנונגען",

ודי

רעדע ,די לעהרע און דאַס ליעד" ,שװאַר:
טע אַן די צייט" ,חחרות" ,אדער היילי:
גע װעג",

זאיך אונד

(געזאַמלט,)3291 ,
איבּער

יודענטום"-

דו",

װרעדען"

זיינע פדריי רעדען
זיינען

אַרױס

אין

יידישער איבּערזעצונג פון ה .פראַנק
(ייד ,פ"גי ,בּערלין  ,2291ז"ז  621קאאַַ:
פּיטל דערפון אין קיוד ,וועלט" ,)1/ 3191
האָט איבּערגעזעצט פון יידישן כּתב:יד
פּינסקיס קאייזיק שעפטעל" ( ,)5091ג2

יידישע פּראָבּלעמען ,צוגעשטאַנען צו .שריבּן איבּער פּרצעס סימבּאָלישע דראַ:

דער ציוניסטישער בּאַוװועגונג ,מיטגרי12
מען ,מאַנכעס אויך איבּער דער ידי
דער פון  681. 8206אין בּערלין ,זינט  -שער ליטעראַטור (צ"א אין 681. 0128-

 7191רעדאַקטאָר פון דעם חודש-זשור=
נאַל  ,00/ |693געװידמעט דערהויפּט

דער פאַרטיפונג; פון די פּראָבּלעמען פוןציוניזם און יהדות ,מיט אַ געוויסער בּאַי -
:אַכטונג פון דער מזרח:יידישער קולטור,
אויך פון דער יידישער ליטעראַטור און
שפּראַך,

דער לערע

זינט  4091זיך פאַרטיפט אין.
פון חסידות

 ,11 ,0660611120װוין  6191א"ר פון.
אָטטאָ אַבּעלעס און לודוויג בּאַטאָ)- ,
5

8.1

;?/לקסיקון

ציוגי;3 7 ,

קירשנערס

,5291

בּודזאָהן יהושע (כ"ח כּסלו ---8581
) געבּ ,אין האַנעשישאָק,
ווילנער געגנט ,אַלס זון פון אװעַבּער,

און אַרױסגע?

געלערנט אין חדר און אין דער ראַמײ2

ענין+ ,װי עדי געשיכטען דעס ראַבּבּי

לעס:ישיבה אין ווילנע ,דערנאָך  פאַר
זיך אין קלויז שטרעבנדיק אָנצוקומען

געבּן אין דייטש אַ ריי װערק אין דעם

13

:

ין / /
| = בּבודזּאָהוןד--

2320

אין דער ווילגער ראַבּינערשול ,גענו? האָנגעשטעלטער , דערנאָך אַליין געפירט.
מעַן זיך צו השכּלה און אַלגעמײנע .אַ געשעפט פון :געשיר ,וועלכעס איד
לִימודִים ,אָבּער דערוויילע האָט זיך די רויִנירט געװאָרן בּשעת דער דייטשער
(ראַבּינערשול פאַרמאַכט- .דאָס .װאַלגערן
זיך יאָרן אין דער פרעמד ,דאָס עסן
| {טעג? האָט אים צו  51יאָר צוריקגע?

טריבּן אין זיין היימיש שטעטל אַרין,
ווא ער איז געװאָרן אַ לערער:מלמד פון
בּאַלעבּאַטישע קינדער,

עטװאָס ייִנגערע

אָקופּאַציע , זינט דאַן בּאַשעפטיקט אַלס

בוכהאַלטער,

צוליבּ טרדות און דאנות/

פּרנָסה ,וי אויך צוליבּ די אַטאַקעס אויף |
דער שמר:ליטעראַטור--די גאַנצע  03יאָר

גאָרנישט געשריבּן ,בּלויז לעצטנס פאַר=
פאַסט אמאַָנאָגראַפיע וועגן דער בּאַרימ=
טער ווילגער וואוילטוערין דבורה*אסתּר.

= פון אים .אין אַפּאָר יאָר אַרום חתונה גע=.
האַט און אינגיכן זיך װידער געמוזט גע העלפער (,)7091--7181

בּײ .וועלכער

מען צו לערעריי ,געווען נעײונד ,געפּרוּװוט  .אַלס ישיבה?בּחור געגעסן אַ טאָג און זי

גליק אין ענגלאַנד ,וואו געפּעדלט אַ פּאָר
יחדשים ,דערנאָך צוריקגעקומען אַהײם,

אויך געלערנט שרייבּן "דיש,

בּודין לואים (--4781
זיך מתקנא געווען אין דעם גרויסן עֹר=  ; אַמעריקאַניזירטער נאָמען פון ל .בּודייא
פאָלג פון שמר און פאַרפאַסט אין שמרס
נ אָוו.ג.עבּ .אין אַ דאָרף פון קאַניעװער

גוסט זיין ערשטן ראָמאַזןאַגעטרײע וויי=

/

דיסטריקט ,קיעוער גוֹבּ . צו  71יאָר
אױסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע ,װאוּ

בּעל חלעבּען" ( ,)0881פאַר וועלכן בּאַקן2
מען פון דעם פאַרלעגער ל .מ"ץ  52רובּל .געענדיקט אוניווערסיטעט און פּראַקטי 
פאַר מ"צס פ"ג נאָך אָנגעשריבּן די מעשה= | צירט אַלס איינער פון די אָנגעזעענסטע
בּיכלעך זאַ חחן אויף אַרענדע" ,פאַפּריקאַ? אַדװאָקאַטן אין ג"י האָט זינט 7981

נער חתן" ,שחולם נאָז" ,חמינעלע און זיך בּאַטײליקט אין דער יידישער סאַ:
דינעלע" ,ײניט געפידעלט"; ,צעשנע די ציאַליסטישער פּרעסע ,דערהויפּט אין
װאַרעניצעכע" ,חמגילת .פּורים" אין- .צוקונפט" ,אויך אין אאַרבּײטער ציי=
פערזן .ניט צופרידן פון די בּאַדינגונגען,
אַריבּער צום פאַרלאַג ראָזענקראַנץ ,פֿאַר

| טונגי ,זנייע צייט" ,װפּראָגרעס" ,זנייער
גייסטי,

חסאָציאַל= דעמאָקראַטי ,װפאָר= -

וועלכן פאַרפאַסט אגַאַנצע ריי מעשה:
ווערטס" ,חדי נייע װעלט" א"ר פון '..
ד ,,,וואו פאַרעפנטלעכט דער=
ַךנ.א
איל
בּיכלעך ,װי אדער מקח טעות" ,יאיין  -מ
כּדאי'ע זאַך כ'לעבּן" , זדער גלאָמפּיש:
הױפּט פּאָליטיש:עקאָנאָמישע אָפּהאַנד=
קער פּרעזידענט"? ,דאָס חנוכּה ליכטעלי

לונגען ,וועלכע האָבּן געהאַט גרויס ער+

ערהיום) .ג|עבּליבּן ניט פאַרעפנטלעכט
,דער שװאַרצער מגן:דוד" (בּאַאַרבּעט
פון רוסיש) ,וי אויך אַפּאָר סיפּורים
אין העבּרעיִש ,אינמיטן די ניינציקער יאָרן
זיך בּאַזעצט אין ווילנע .,געווען אַהאַנדלס:

הױיפּט איבּער פראָגן -פון װיסנשאַפּטלעכן

(נאַך מאַרק בּאֶיען) ,יאַ מעשה פון אַרב
מיט אַרבּיצן" ,זיאַיצאַ .קור אוטשאָט" ,וויקלען בּיי דעם יידישן מאַסנלעזער אַ 
זמאָטקע פּליך" ,דער ממזר" און אויך ערנסטע בּאַציונג צו װיסנשאַפטלעכע 
דעם ראָמאַן "חאַשקע די גראַפינע" פּראָבּלעמען .,האָט אויך געשריבּן אין
( ,1889ז"ז --671ווערן איבּערגעדרוקט ענגלישע אדוןייטשע צייטשריפטן ,דער=
פאָלג און שטאַרק מיטגעװוירקט צו אַנט=

סאָציאַליזם,
צזגןא 1 146

,7

זין װערק

אין ענגליש

געסופץפ ( 2060610681סת,1

-איבּערגעזעצט אויף דייטש

און

רוסיש ,האָט אים געמאַכט אַ נאָמען אויף.

/
+
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אין דער אײראָפּעיִשער סאָציאַליסטישער

דער גלײכבּאַרעכטיקונג פון די רוסלענ. .

חדר און ישיבה 7091 ,מאַטורירט אַלס

קלערונגס:אַרבּעט ,פּרעסע--אין פאַרגלייך

ליטעראַטור .,די לעצטע יאָרן איז בּ .אַ דישע ידן; צװאַמען מיט דזשאָרדזש
זעלטענער גאַסט אין דער יידישער פּרצָ=  -פּאַול פאַרפאַסט אַ גרעסערע אַרבּעט
סע ,הגם ער בּאַטײליקט זיך אין דער
דער נייער יוניאָניזם" ,וואו עס װערט
.
ן
יידישער געזעלשאַפטלעכקײט ,צ"א אי
ב
ּ
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ַ
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י
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ַ
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דער אַקציע פאַר װאָרטי
פ
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ּ
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ַ
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ע
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ג
א
ין די קליידער:
,
/
| חיים אַלעקסאַנדראָ9 ,
א
י
נ
דוסטריעס ,פון די אָרגאַניזאַציאָנעלע
| = בּודיש יעקב-מרדכי (עװ --6881 03/פאָרמען און פּרינציפּן בּיי די אַזױ גע:
) געבּ .אין װאַסילקאָו,
|
רופענע יידישע יוניאָנס (נאָדלפאַך) ,זֵיי:
קיעווער גוֹבּ ,בּיז  31יאָר געלערנט אין ער געשיכטע ,מיטגלידערשאַפּט ,אויפ;
עקסטערן9091 ,

אַריין

אין

קיעװער

קאָמערץ:איגסטיטוט ,זיך בּאַטײליקט אין
זמ"בּ וועגן די יידישע סטודענטן ,אַרױס;
געגעבּן אין רוסיש בּיים אינסטיטוט,
 2געשיקט פון אינסטיטוט קיין אַמע:
ריקע צשוטודירן די האַנדלסבּאַציִונגען

צווישן רוסלאַנד און די פאַראייניקטע
שטאַטן ,בּאַזוכט שיקאַגער און קאָלומ?
בּיאַ:אוניווערסיטעטן ,זיך בּאַטײליקט מיט
זשורנאַליסטישע אַרטיקלען אין דער

יידישער און ענגלישער סאָציאַליסטישער
פּרעסע,

װי זדאָס נייע לעבּען/ /צו=

מיטן אַלטן יוניאָניום פון דער קאַנסער:
װאַטיווער זאַמעריקאַנער אַרבּעטס:פע.
|

דעראציש".

|

בּוימװאָל יהודה-לייבּ ()0291---2981
געבּ .אין װאַרשע בּיי בּאַלעבּאַטישע

עלטערן .געלערנט אין דער ישׂיבה ,פון

 7יאָר אָן זיך אַרומגעדרײט

אַרום

יידישן טעאַטער אַלס אַמאַטאָר ,זיין קאַר:

יערע אין טעאַטעך אָנגעהױבּן אַלס סופ.

לער אין װאַרשעװער זעליזעום" ,פאַר
וועלכן אויך אָנגעהױבּן צו שרייבּן הו:

מאָריסטישע אײינאַקטערס ,װי זאויף אַ-

קונפט" ,פרייגד" ,חגייע פּאָסט", ,גע :רעפּעטיציע" ,אויפן גנב בּרענט דאָס
ר|עכטיגקייט" ,זינט  6191רעדאַקטאָר פון יהיטעליי (פ"ג חראַמפּע" ,כאַרקאָו ,)8191
דעם אָרגאַן .פון דער היטלװאַרגער:
חצוויי קעץ אין איין זאַק" ,און אָפּערעטן.,
יוניאָן  אין אַמעריקע װדער העדגער
װאָירקער?  --אין יידיש אוֹן ענגליש,
אַקטיוו בּאַטײליקט אין דער ינאָן;

בּאַװעגונג ,אִין דער יידישער קאָנגרעס?

בּאַוועגונג ,מיטגליד פון דעם ראַט
פון די יידישע ש"ע:שולן אאַז"וו ,אַרױס?

וי ?פיר פאַרליבּטע אָדער ד"ר זייפן?
בּלאָז"/ ,מאַדאַם פריילין" ,װלעבּעדיק

און לוסטיק" ,חדירה:געלט" ,חכאַצקעלע
פלבּוניקיי (ספּעציעל פאַר דער סובּרעטין

פּעפּי ליטמאַן ,וועלכע האָט געהאַט זייער

גרויס ערפאָלג אין דער דאָזיקער אָפּערע?

געגעבּן אַבּראָשור ,צו דער פראַגע
טע; געדרוקט אויך אין פ"ג װראַמפּע",
וועגן שאַפּ דעלעגאַטען" ( ,)1291אין ,8 .ער האָט געאַרבּעט אין די בּעס?
ענגליש  --אַ בּוך וועגן דער מלחמה און
טע יידישע טרופּעס ,נאָך דער מערץ?
דעם נאַציאָנאַלן אַרבּעטער = קאָמיטעט,
נ"י  ,)6191װאָס איז צוגעשטעלט גע
װואָרן

דער

רעגירונג

פון

פּרעזידענט

װילסאָן מיט דעד אױפפאָדערונג ועגן

רעװאָלוציע

געװען

טעטיק פאַר

דעף 

אידעע פון מאָדערנעם יידישן טעאַטער- ,
איניציאַטאָר פון דעם ערשטן צוזאַמענ?

פאָר .פון די יידישע אַרטיסטן אין קיעו. ,

פאָרזיצעו פון יידישן אַרטיסטנפאַראײן

-

|
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בי

דאָרט ,רעדאַקטאָר פון דער אײנמאָל | ליידן; זיין אייבּיקייט און אומצעשטער?
ויסגאַבּע ,דער יודישער אַרטיסט"
בּאַרקײט א .אַז ,װו ,,לוט דעם זין פון
קער א
אונזערע נביאים און חכמים") ,האָט אויך
 (קיעוו  ,)8191איינער .פון די גרינדערפון יידישן קינסטלער:טעאַטער אין כאַר? פון צייט צו צייט געשריבּן אין דער
קאָוו שאונזער װינקל" ,דערנאָך לערער .אַמעריקאַנער יידישער פּרעסע .לעבּט

פון דער יידישער דראַמאַטישער סטודיע
אין קיעוו ,פון דאָרט מטיטרואפַּע ,אין

די לעצטע יאָרן אין לואיזוויל ,קענטוקי,

פון דער הכנסת פון זיינע בּיכער- ,

בּוכבּינדער אברהם:יצחק (--5681

וועלכער עס איז אויך געווען דער בא
וואוסטער אַרטיסט ליבּערט ,געפאָרן קיין  )1897-געבּ .אין אָדעס ,געלערנט

אָדעס ,און אויפן ועג ,בי קאַזאַטין,
בּיים פאַרנעמען אוקראַיַנע דורך דעם
! פּולישן מיליטער ,אומגעקומען פון מער?
| דערישע

צוזאַמען

הענט

מיט דעם

ינגן

-צוקונפטטרייכן .יידישן שוישפּילער יואל

עפּשטײן.יידיש

/

/

טעאַטער" ,װאַרשע ,1

װעלט"  1114--11 ,9191ב{ּ,יולעטען
קולטוריליגע" ,קיעוו ,1 .,029

|
,יכער"
 {1ב

פון דער

)
8
בּוךְ אבּא (-- 1581
געבּ .אין קאָװונע ,בּאַקומען אַ טראַדי:
ציאָנעלע דערציונג ,בּשתּיקה זיך גענו?

מען צו העבּרעיש און השכּלה ,רוסיש
און דייטש,
מאַכט

אַלע

ורנה
חָךתדע
נא

דורכגע:

שבעה מדורי גיהנום,

בּיז

אין

חדר און דער אָדעסער ישיבה ,שפּעטער

געהאַלטן אַ פּריװואַטע בּיבּליאָטעק אין
אָדעס און זיך אָפּגעגעבּן מיט ליטעראַ:
טור ,האָט מיטגעאַרבּעט אין װייד ,פאָלקס= -
בּלאַט" ,אין זמ"בּ ,דאָס הייליגע לאַנד" ,די
אָדעסערזמ"ה זדערװועקער" ,עדער קליינער
וועקער" ,ואוו אַלס טעטיקער חובב:ציון
דערהױיפּט געשריבּן איבּער ישוב א"י.,
אַלײין אַרױסגעגעבּן יערלעכע קאַלענדאַרן

א ,אַנד ,זמ"בּ (למשל{ ,בּלומען:גאָרטען"- ,
ווילנע  )5881אויך מיט אַ חובביציונישער -
טענדענץ און מיט פּאָפּולער:װיסנשאַפט +
לעכע היסטאָרישע אַרטיקלען אָדער
| דערציילונגען ,איבּערגעזעצט פֿון דייטש
יידישע שהישטשטעלער ,אין ;הויזפרייגדי

פאַרעפנטלעכט אַ זאַמלונג איידישע.
ער איז מגולגל געװאָרן קיין אַמעריקע,
זאַבּאַבּאַנעס? ,געזאַמלט און דערקלערט,
וואו אויך גענוג אויסגעריסן געװאָרן,
געװאָרן ארַעדנער אין יידיש און אויך דערהויפּט אָבּער בּאַקאַנט אַלס פֿאַרפאַ:
אין ענגליש ,און מיט דער הילף פון ס-ער פון אַ גאַנצער ריי ראָמאַנען און
מעשה:בּיכלעך אין שמ"רס נוסח ,הגם
! פּרענומעראַנטן אָפּגעדרוקט אדַראַמע אין
העבּרעיש זאשמדאיי (נ"י  {1191אַלס /אין אַגאַנץ גוטן פאָלקסטימלעכן װאָלי:
נער יידיש ,װאָס זיינען אַרױס אין די
סיוזשעט  --דער אױפּשטאַנד פון ירבעם
בּן נבט) און אזַאַמלונג דרשות אין 0סלער און :09קער יאָרן אין אָדעס ,וויל=
יידיש א"ט ישראל" (נ"י ,1191 ,ז"ז נע ,װאַרשע און שפּעטער פיל מאָל
 ,0קוועגן דעם זינקען פון 3 ,טי איבּערגעדרוקט געװאָרן ,דהיינו :חדער
ליאָן .פון אונזער פאָלק אין דעם לאַנד אַפּעריסטײ, ,די אָבּגינאַרטע ליבּע" ,חדער
פון טאָלער ,וואו דער צװייטער דור אָבּגערעסינער נאַר"/ ,די גליקליכע
האַלט שוין בּיי פולער אַסימילאַציע ,און חתן כּלה"/ ,די געפעהרליכע ליבע",
פון דריטן װעט גאָר װײניק בּלײבּן; .:גירוש שפּאַניע" ,שדער ועלט:שויגד:

אויך ועגן דער אַלגעמײנער

צוקונפט

פון אונזער פאָלק ,דער שולד פון זיינע

לער גראַף פראַנציסקע",

/די אַריסטאָ .

קראַטקעײ; ,די שיינע ליזע", ,די שיינע

132
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די יודישע

אין דער אָדעסער רוסישער פּרעסע ,וואו
געדרוקט אַרטיקלען אוֹן דערציילונגען

פּרינץ",

אַלס שטענדיקער מיטאַרבּעטער--3191 ,

דער שטילער גנב" ,עדי שייגע גיטעלע",
חדי אַנטלאָפּענע פאָן מאָנאַסטיף" ,עדי

 51סעקרעטאַר פון דער סימפעראָפּאָלער

מרים",

אדער

קלוגער פּריקאַזשציק",

;די אַמעריקאַנישע פרוי",
נשמה",

אדער

פאַרשטעלטער

אונגליקליכע פערליבּטע מיידעלי ,חדער
 פאַרליבּטער סולטאַן", ,בּלוטיגע אינקווי:זיציע? ,זגליקליכער פאָטער" (היסטאַױי:
שער ראָמאַן) ,זדער יודישער מיגיסטער",
קהערשעל אָסטראָפּאָלער? א .אַנד .פון
| זיינע ציוניסטישע אַרבּעטן אין בּוכפאָרם;

צייטונג

8 4143011גאסאזטק ,8ואו

אַחוץ

טעגלעכע לײטאַרטיקלען געשריבּן פע?
ליעטאָנען א"פּ זימרי און פּלעבּײ ,נאָך
דער אָקטאָבּער-רעװאָלוציע געווען אייי

נער פון די ערשטע מיטצואַרבּעטן מיטן
פאַר יידישע ענינים,
קאָמיסאַריאַט
 8מיטגליד פון דער רעדאַקציע פון
די ערשטע יידישע בּאָלשעװיסטישע ציי=

טונגען אין מאָסקװע ,חדי װאַרהײט" און

א"י (ווילנע  ,0981ז"ן  ,)53װדאָס יודי:
שע עשירות אין א"י" (מאַטעריאַל צו
דער היסטאָריע פון ישוֹב ,ווילנע ,1981
ז"ז  ,)04אוועגווייזער נאָך ציון" (װאַ וכּוח

מערן) ,זדי פרייע וועלט"--קאָמ ,ווכבּ"ל

-צווישען  -אַנטיציניסטען און ציוגיסטען

פאַר פּאָליטיק ,ליטעראַטור און קולטור?

איבּער דען רעליגיאָזען און פּאָליטישען

ז .גרינבּערג,

ציוניום נאָך די נייעסטע בּעגעבּענהײ:
טען  --פּראַגען און אַנטװאָרטען,

פ"ג

דוד סאָװאַ ,װאַרשע  ,3091ז"ז - ,)13
בּוכבּינדער נחום (--5981
) געבּ .אין אָדעס ,זון פוֹן אברהם?
יצחק בּ ,.פרי געבּליבּן אַיתוֹם ,געלערנט
אין יידישן יתומיםהויז און דערנאָף
אויף דער ערדאַרבּעטער:פערמע בּיים
יתומים:הויז ,געווען אַ אָנגעשטעלטער

אין אַן אַפּטײק:קראָם ,אַ שרייבּערל אין.

חדער אמת",

פאַקטישער

פון 2489ץסװ8280860082 01

פּראָגן

(צװאַמען

מיט

רעדאַקטאַף
(אַרויס  3בַןש.

מינסק 4 ,9191 ,נומ ,),חודויעלט"--פּאָ
פּולער-װויסנשאַפטלעכער

זשורנאַל

(פ"ג 

! פון קאָמיס ,פאַר בּילדונג ,פט"בּ ,0291

 2נומ) ,זדי קאָמוניסטישע שטימע",
טגבּ"ל ,מינסק ,9191 ,שֶן ---8/ש ,51/צוזאַ:
מען מיט ז ,גרינבּערג און ש .דימאַנט=
שטיין רעדאַקטירט דאָס זמ"בּ אקולטור=
פראַגן" (פ"ג קאָמיס ,פאַר ייד ,ענינים ,אַלס
8 1

פון דער זאידיש:סאַציאַליסטישער

בּיבּליאָטעק" ,פּט"בּ  ,8191ז"ן 59ן אַנט=

דעם אָדעסער מאַגיסטראַט ,בי פֿאַרשיי2
האַלט .איבּערזעצטע אַרטיקלען װעגן
דענע אַדװאָקאַטן ,געאַרבּעט אַלס איין?  -קולטור ,שול ,קונסט און טעאַטער פון
בּינדער אין די פאַבּריקן פון אָדעס און א ,לונאַטשאַרסקי ,ג .קרופּסקאַיאַ ,ד.

עַקסטערן,
כאַרקאָו ,דערנאָך א

 6191אָב -

געקומען אויף דהעירס.טאָריש-הומאַנל:
סטישער אָפּטײלונג פון די העכערע
לעסגאַפּט-קורסן אין פּעטערבּורג ,געעב?
דיקט דעם פּעדאַגאָגישן אינסטיטוט א"ג
פון הערצען אין פּעטערבּורג און דעם
אינסטיטוט פאַר העכערער יידישער
װיסנשאַפּט (אויך אין פּעטערבּורג) ,לִי:
טעראַרישע טעטיקייט אָנגעהױבּן 0191

שטערנבּערג ,װל ,בּאָגושעווסקי ,א .ס,

סעראַפימאָװיץ א ,אַנד),

מיטגעאַרבּעט 

אין די היסטאָרישע זשורנאַלן ,וי -סמסקם
0208

 -- 8042היסטאָריש-רעווא=

לוציאָנער ,זמ"ב--מסעתס2020 612:

(פון |

וועלכער  32--1291געווען סעקרעטאַר פון
דער רעדאַקציע) ,און פאַרשיידענע קאַמו.2
ניסטישע צייטשריפטן ,װאו צ"א פאַר=
עפנטלעכט ארַיי אױספאָרשונגען איבּער

932

|

יי

|

בּוכבּינדער  ---בּוֹכהאַלטער == בּוכװאַלף

דער געשיכֿטע פון דער יידישער אַרבּע:
טער-בּאַװעגונג .אין בּאַזונדערע אויס:

|

| 02

שריבּן העבּרעיִשע רעדעס און תּפילות 

אין נאָמען פון הרכבּולל ר' יעקב יאָסל

גאַבּן; ( 02 0. 8488612/לויט אַרכיה? | און פון דער קהילה ,זינט  2191פאַר:
דאָקומענטן ,פּעטערבּורג 0181- ,)8191
װאַלטער פון דער העבּרעישער װמאָנטע?
0 028020ת080סטע02מז0ע 6אהת זפחהע
ק
פ
י
א
ָ
ר
ע
ה
י
ב
ּ
ר
ו
פרי סקול" אין ניװײאָרק,
ג
ל
| המוסאנעמה . 0026062קמס 80848102ט
ץ
ײ
י
כ
צייטיק בּאַשעפטיקט זיך מיט פאַר?
(פט"ב  ,)2291פאַרפאַסט אגַאַנצע רײ
מעריי אין דאָרף פוירלריווער ,ניט ווייט.
בּראָשורן .,דערהויפּט פּאָליטישע ,װי חדי פון ניוײאָרק ,זיך בּאַטײליקט אין פאַר:
ראַטן:מאַכט אין די נאַציאָנאַלע פראַגעי
שיידענע העבּרעישע און יידישע אויס?
ג
א
ַ
ב
ּ
(פ"ג אדער קאָמוניסטײ ,פּט"בּ  ,8191אויך
ן
,
ד
ע
ר
ה
ו
י
פ
ּ
ט
א
י
ן
פ
י
י
ד
,
טגבּ"לי ,וואן.
2
פ
א
ַ
ר
ע
פ
נ
ט
ל
ע
כ
ט
אין רוסיש) ,די אָקטיאַבּר-רעװאָלוציע
אַ סעריע אַר;
און ידידישע אַרבּעטער:מאַטן (פ"ג פון  -טיקלען .װעגן חינוך ,שאלת הרבּנים.
קאָמיס .פאַר ייד ,ענינים ,פּט"בּ  ,)9191וכדומה ,פון אָרטאָדאָקסישן שטאַנדפּונקט- ,
?די פּראָפּעסיאָנעלע בּאַוועגונג און די
פאַרטיידיקנדיק די רבּנים .קעגן דער
קריטיק פון רדאיַדיקאַלן ,אַרום יענער
| א=ַקטאָבּער-רעװאָלוציע" ,זאַ יאָר פּראָלע:

טאַרישע דיקטאַטור און די אויפּגאַבּן
פון די יידישע קאָמוניסטן" (פּט"בּ ,)9191
| חוו ,װאָלאָדאַרסקי ,זיין לעבּן און זיין
טעטיקייט"

(פ"ג פון קאָמ ,8191 ,ז"ז -,)88

אלעבּן און זעלבּסטבּילדונג",

בּוכהאַלמער יהודה 0 04

2

) געבּ ,אין מאַריאַמפּאָל,
צוליבּ דעם פּריזיוו אָפּגעפאָרן

ליטע.
 0קיין אַמעריקע,
געקנעלט ,אָנגעשריבּן צוויי בּראָשורן
וואו

-

געפּעדלט,

צייט אַרױסגעגעבּן

אַזמ"בּ ועגן חינוך

זדער וועקער" ,מיט אַרטיקלען פון בּ,
ג .זעליקאָװיטש ,י,פּאַלײ ,שמ"ר א .אַנד,
כמיח

ישראל בּאמריקא,

| בּוכװאַלר נפתליר (ש-- 0981 1/41
) געבּ .אין לײבּון ,װאָלין,

אין דער פאַמיליע פון אאַײל:פאַבּױי= /
קאַנט ,בּיז  01יאָר געלערנט אין חדף /
און האעַבּרעיִשער שול ,דאַן אין אַ קרול=.
נישער פאָלקסשול,

געווען אעַקסטערן,

אין העבּרעיִש (ענודד ממקומה" און געאַרבּעט אין אַן אַפּטײק ,געווען לערער .
;יתרון דעת החכמה') און אויך גע :אין קאָליש ,פון דאָרט אַװעק קין
שריבּן אַרטיקלען אין די איידישע גאַז:
פּאַריז 0191 ,געקומען קיין אַמעריקע,
טען" איבּער טאָגפראָגן .,חינוך ,יידיש? ואוו שטודירט אין אוניווערסיטעט פון
קייט אאַז"וו ,געוואויר געװאָרן ,אַז עה דזשאָרדזשיאַ ,אין פּאָליטעכניקום פון.
ארייזקגעפריי פון מיליטערדינסט 4881 ,צו .בּרוקלין און  8191געענדיקט דעם אוני=.
קומען

אַהײם,

5881

געווען אינע?

װייניקסטער מיטאַרבּעטער פון ,הצפירה",
וואוהין קאָרעספּאָנדירט נאָך פון אַמערי:
קע (אויך אין ,המליץ") ,מיטגעאַרבּעט
אויך אין ,האסיף" ,נאָך דער חתונהאױסגעװאַנדערט  7881קיין נװײאָרק,

וואו זיך פאַרנומען מיט לערעריי ,גע;

ווערסיטעט פון שטאַט ניו:יאָרק אַלס װקאַ:

װאַליער פון וויסנשאַפט",

גלייכצייטיק

געאַרבּעט  3יאָר אַלס פאַרבּער ,בּאַ:
שטימט געװאָרן אַלס דאָצענט אין דעם /
כעמישן דעפּאַרטאַמענט פון ניײאָרקער
קאָלעדזש ,אָבּער אָנשטאָט דעם זיך אָפַּי 
געגעבּן מיט זשורנאַליסטישער טעטיקייט' ,

װען  29--8881סעקרעטאַר פון דער לכתּחילה אין ענגליש 8191 ,אַרײן אין /
:רזע+
בהּע
יחמ
אמל
,אגודת הקהילות" אין ניײאָרק ,גע?  -אפאָרווערטס" אַלס ,

142

|

|

י

בּוכװאַלד --בּולקין ---בּונהארד

ר 242

בּולקין אברהם

צער" (די רעגירונג האָט געפאָדערט ,אַז

(-- 4981 13/

אַלע נײיס און אַרטיקלען ,װאָס זיינען
שייך צו דער מלחמה ,זאָלן צוגעשטעלט
ווערן אין אגַענויער ענגלישער איבּער:

ג)עבּ ,אין ווילנע אַלס זון
פון אקַירזשנער ,בּיז  21יאָר געלערנט
אין חדר ,דאַן אין ארַוסישער פאַלקס:

זיינע ערשטע.

שול 51--2191 ,בּאַזוכט דעם יידישן לעי

זעצונג צום צענזורירן).

אַרטיקלען אין יידיש--וועגן סטיל ,זאַצ:
בּוֹי ,פּונקטואַציע--זיינען געדרוקט געווען

אין זדער נייער וועלט"  ,8191וואו ער

האָט פון דאַן מיטגעאַרבּעט רעגלמעסיק,
אויך זיך בּאַטײליקט אין די אַנדערע
יידישע אַרבּעטער:אָרגאַנען און זינט דער
גרינדונג פון דער קאָמוניסטישער װפריי:

| הייט?  --מיטגליד פון איר רעדאַקציע.

= האָט אויך איבּערגעזעצט אויף יידיש:
אַלפאָנס גאָלדשמידטס ידאָס לעבּען און
שטרעבּען אין סאַװעט:רוסלאַנד" (פ"ג
פון דער יידישער סאָציאַליסטישער פע?
דעראַציע ,נ"י  ,)1291א .לונאַטשאַרסקיס---

| שקונסט

און סאָציאַליזם? ,ג .לענינס.

ײטעאָריע און טּראַקטיק פון רעװאָלוציע?,
ראָזע לוקסעמבּורגס--װרעפאָרם אָדער רע?
װאָלוציע" (אַלע אױסגאַבּן פון דער ייד,
סאָצ .פּעדעראַציע ,נ"י,)12-9-1 0291 ,
נאָך ניט ערשינען אין בּוֹכפאָרם אבַּאַנד
איבּערגעזעצטע מעשהלעך פון סאַלטי;
קאָוו ש+טשעדרין

(געדרוקט

אין ,דער

ניער וועלט") ,פון זיינע אַרטיקלען אין
ענגליש  --האָט די האַלבּ:ענציקלאָפּע;.

דישע אַרבּעט וועגן דער יידישער ליטע.

ראַטור מיט אבַּאַדײטנדער בּיבּליאָגראַ;
פיע אין דער אַמעריקאַניש:אַקאַדעמישער
אױסגאַבּע

60-ז 2ץ צזסופו69011 11טנזס

601

מגס1ז (,1291

 111בּ ).אַרויס?

רער:אינסטיטוט ,די לעצטע  01יאָר לע:
רער פון די יידיש:וועלטלעכע שולן אין
ווילנע ,געדרוקט
און נאָטיצן

אַרטיקלען ,בּאַריכטן

וועגן

פאַרשיידענע

שול

ענינים אין דער ווילנער יידישער פּױע:

סע ,אין זשורנאַל די נייע שול" ,אין

חדי גרינינקע בּיימעלעך" און שחבר",
אויך א"פ אַ .יצחקי ,אברחמעלע ,א ,ב-ן,
צונויפגעשטעלט:
אַ זאַמלבּיכעלע צום
 1יאָרצײט פון י ,ל ,פּרץ (אַרױסגע:
געבּן פון די ק'נדערהיימען ,ווילנע ,)6191
צואַמען מיטן לערער לײבּ עפראָן
( -- )9191 1/13-- 4981דאָס װזאַמלבּון
 2פון קינדער:לירער און שפּילן מיט גע:

זאַנג" (בּיי דער מיטווירקונג פון דער
חברה

7

=אַרזאָרגונג?,
אקינדער פ

ווילנע

אַנטהאַלט  99לידער  --טעקסט

מיט נאָטן;  3אױפלאַגעס);

א רכש

זאַמלונג פון פּאָלקסטימלעך:יידישע

און

אַלגעמײינע קינדערשפּילן א"ט ירואיקע
שפּילן" ( ,1291ז"ז  ;)46צוזאַמען מיט

אויַץל-קעס
זרו
ש ,הו
כרעסטאָמאַטיע

 ---אַ געאָגראַפּישן

א"ט

פפון נאָענט און

ווייט (! ט .ליטע ,װייסרוסלאַנד ,אוקראַ:

יִנע; פ"ג אאונזער קװאַל"  ,3291זײז ;)061
חגעאָגראַפיע פון אײיראָפּע? (פ"ג הירש

ימ"ץ ,5291 ,ז"ז  ;)252די בּיאָגראַפיע
פון טאָמאַס עדיסאָן ( ;)2291אַ בּראָשור

גערופן אַ שאַרפע רעצענזיע פון ש ,ניגער - ,חווי אַזױ אָרגאַניזירט מען אַ שפּילפּלאַץײ
אין זיין זשורנאַליסטישער טעטיקייט זיך (פ"ג װאָזע"- 0294 ,

ספּעציעל אָפּגעגעבּן מיט די סאָציאַלע ער;
:
שייגונגען פון אַמעריקע און דעם אַמעריקאַ
בּוֹרג ,מחבּר .פון דעם ספרל אויף עברי- +
נער גײסטיקן שאַפן .פון זיינע פּסעװדאָ :טייטש חמנחה טהורה"  .-דינים איבּער

| בּונהאַרד זלמן  --דַיין אין פּרעס?

נימען :נ .בּ ,.בּ .טבולּיןר,אבּ
ַ.נד ,ב ,פּאָ:
לאָנער און אין ענגליש--פת/6טס'ד ,4

פלייש:זאָלצן .גדה ,חלה ,ליכט:בּענטשן
(פּרעסבּורג .)8581

-- - + '/

א-נסק"
גונויןק -
בּ

-

8

בּונין חים (5781 0/21

-

-

42

( אויך אַ ר אַרטיקלען אין יהעולם",

געבּ ,אין האָמעל ,װײיסחוסלאַנד ,אין אַ
פּאַמיליע פון חבּ"ד-:חסידים און פון מו=

- ,5191--4אין {הצפירה" ,אין װעל:

כע ר אויך פאַרעפנטלעכט

זיין ערשטן

טערס צד  --פון פּראָסטע יידן דאָרפס?  -פּובּליציסטישן אַרטיקל זתּקופת המסקנות".
לייט ,פון  4יאָר געלעױגט אין חדר ,צו צו יענער צײט אָנגעהױבּן אויך צו
שרייבּן אין יידיש און פאַרעפנטלעכט
 11יאר מיטן זיידן שון אָנגעהױבּן
אין /דאָס נייע לעבּעןי ,װאַרשע ,אַן
חתּניא" ,צו  41יאָר אַװעק קיין וויעטקע
(האָמלער גובּ ,).וואו געלערנט אין בּית:

המדרש,

דאַן אין דער מירעױ ישיבה,

אויך נאָך דער חתונה עטלעכע יאָר גע?

לערנט ,אַלע יאָר געפאָרן צום בּאַרימְטן

צַדיק רי שלמה זלמן קאַפּוסטעױי (פון די
שניאורסאָנס),

זיךף פיל אָפּגעגעבּן מיט.

חסידות און קבּלה ,שפּעטער זיך געננ?
מען צום האַנדל מיט תּבואה און האָלץ,
געפטרט דאָס גיסל געלט און ויד;ר
זיך אַרײנגעטאָן אין ש"ס און פּוסקים,
אָבּער די נויט פון זיין הויזגעזינד האָט
אים געצוואונגען צו זוכן עפּעס אַ פּרנסה,

 6בּאַקומען סמיכה אוֹיף רבּנות ,נאָר
ניט געפונען קיין פּאַסיקע התמנות ,געפּרוּווט

זיך נעמען צו שוחטות ,דאַן מיטן הסכּם.
פון רעטעיצער רבּין ה' שלום-בּער
שניצורסאַן אָנגעהױבּן זיך צוצוגרייטן

| אויף מאַטורע ,כּדי צו װוערן ראַבּינער,

אַױטיקל אּמֶשיקע ווילענקער"  --אַ טיפּ
פון דעם אַלטן רבס חסידים ,און 4191
אין חדאָס יודישע פאַלק" א"ר פון יי
גרינבּוים אַ סעריע אַרטיקלען חדי פּוילי
שע חסידים און חבּ"ד" (צוליבּ דעם
אויסבּרוך פון דער װעלט:מלחמה גיט.

פ רענדיקט).,

אײנגעלאַדן

6191

אַלס

לערער פון אַ יידישער גימנאַזיע קיין.
לאָדז ,מיטגעאַרבּעט אין װלאָדזער טאַגע?
בּלאַט" ,וואו געדרוקט אייניקע בּרייטע:
רע אָפּהאַנדלונגען איבּער די פּראָבּלע=
מען פון יידנטום און ציוניום 0291 ,גע=
דרוקט אסַעריע אַרטיקלען ,פּובּליציסטי=
שע און בּעלעטריסטישע ,אין נװײאָר:

קער אייד ,טגבּ"ל" און זיך בּאַטײליקט
אין ?הצפירה" ,חהמזרחי" ,אהעברי". ,
זהתרן" ,אין זמ"בּ ?בּלוי:ווייס? (אַן אַר.+

טיקל ועגן טשלענאָװן).
געגעבּן דורך

דער

 7191אַרױס:

געה זיבנה"

דעם

הגם בּיז יענער צייט ניט געהאַט קין
אַנונג פון ועלטלעכער בּילדונג ,זיך :1/טן טייל פון זיין חלמודי היהדות",
זינט  1291אָנגעהױיבּן אַרױסצוגעבּן זמ"בּ
עטלעכע יאָר מיט התמדה דערמיט
וואף
אין העבּרעיש,
א"ט ;שאר ישוב"
אָפּגעגעבּן ,אָבּער דעם עקזאַמען ניט

אױסגעהאַלטן ,,אין -משך פון  6 --5יאָר יסיקומען צום אויסדרוק זיינע רעליגיעזע
געװאַנדערט פון שטאָט צוֹ שטאָט (האָמעל,
סאָסניצע ,קיעוו ,װילנע) אַלס לערעף.
פון רוסיש ,אַייטמעטיק וכדומה ,זיך אין
די פרייע נאַכט:שְעהן אָפּגעבּנדיק מיט
דער רוסישער ליטעראַטור ,פילאָסאָפיע,
העבּרעישער השכּלה 0191 ,זיך בּאַזעצט
אין װאַרשע ,וואו אָנגעהױבּן זיין ליטע:
| ראַרישע טעטיקײט מיט דער אַרבּעט
יהחסידות החבּ"דית" (;השלחיי תּרע"ג)--

און אויף דער אייגענער טעמע געשריבּן

זוכענישן ,אין בּובֿפאָרם :חדי דריטע עליה".
(װואַרשע,

.)1291

אַ גרױיסער

טיל

פון בּ--ס אַרבּעלן זיינען נאָך אין כּתב=
יד ,זיינע פּסעװדאַנימען זײנען :בּ=
יאברהם,

* ,נייבּויאר,

בּוקאַנטקי

הבּונה ,חובב,

מאַקט

)3091 -- 8481

געבּ ,אין קאָװונע ,ליטע ,בּיז בּר?מצווה
געלערנט אין חדרים ,דאַן זיך בּאַקענט
מיט אברהם מאַפּו ,װעלכער האָט זיך
; פאַראינטערעסירט מיט זיינע כּשרונות

|
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בּוקאנטקי  --בּוקסבּוים  ---בּוקשטיין

און אים מדריך געווען אין השכּלה און

ו!ועלטלעכער בּילדונג ,ער האָט געװאָלט
אָנקומען אין גימנאַזיע ,אָבּער זינע
פרומע עלטערן האָבּן עס ניט דערלאָוט
און אים גענומען לערער אױף אַהים,
צוֹ  81יאָר חתונה געהנט און געזעסן
בּיים שווער ,שפּעטער געװעזן  8יאַר
אין דער פּאַליצײי,

אַ שריבּער

אַבּוֹכ?

האַלטער אין מאַגיסטראַט און אויך אַ
סופר:הקהל פון דעם קאָװנער שטאַט;
ראָט 2881 .אױסגעװאַנדערט קיין אַמע:
ריקע ,וואו זיך אָפּגעגעבּן אינגאַנצן דער

ליטעראַוישער

זיינע ערשטע

טעטיקײט,

642

און פאַרוואונדעט געװאָרן .פאַר דער
מלחמה אָנגעפירט מיט דער פּוֹעַלִי-ציוניש
סטישער יוגנט?בּאַװועגונג אין עסטרייך ,נאָך
דער מלחמה איינער פון די פירער פון די
פּועלי:ציון אין מזרח:גאַליציע ,אגַעוויסע
צייט ,בּיזדער שפּאַלטונג פון די פּועלי:ציון- --
רעדאַקטאָר פון זייער אָרגאַן דער יידי.
שער אַרבּײטערײ ,מיטאַרבּעטער פון דעם
;פאָלקסבּלאַט" . ,װאָס איז ערשינען אין
לעמבּערג פון יאַנואַר בּיז אַװגוסט 9191
אין דער צייט פון דער פּו'ליש:אוקראַי?
נישער מלהמה ,נאָך דער שפּאַלטונג

רעדאַקטירט דאָס בּאַנײטע װפאַלקסבּלאַטײ

אַרט קלען געדרוקט אין דעם װפאָלקס:
אַלס אָרגאַן פון די לינקע פּ"צ ,וועלכער
אײי קאָנפיסקאַציעס 
איז  1291נאָך ר
אַדװאָקאַטי ,שפּעטער געװאָרן הופּ22
מיטאַרבּעטער פון דעם חטעגליבען הע?  פאַרמאַכט געװאָרן ,די לעצטע אָרן
ראָלד" 2091 ,רעדאַקטאָר פון דעם טאָג :טעטיק אין װאַרשע אַלס מיטגליד פון
בּלאַט ,די אידישע ועלט" ,געשריבן
דע עקזעקוטיווע פון דער צענטראַלעף
אויך א"פ בן:פורת . ,פון זיינע ראָמאַנען יידישער שול:אַרגאַניזאַציע,
זיינען אין בּוכפאָרם אַרױס :װאַ רייזע
בּוקשטיין אברהט (-- 7/81
אויפן גרונד יפי (נאָך זשול װערן); ,דער

געטויפטער אינגעל אָדער רבּי און פּאָפי,
חדי נקמה פון אַ טאָכטער" ,ערוסישע
שפּיאַנען אין -בּולגאַריען" ,זדי מורא'דיגע

טעג" ,די טיראַנישע רעפּובּליק" א ,אַנד,
פון דעם בּאַקאַנטן מין העכסט:אינטעײ
רעסאַנטע ,דאָס רוב איבערגעזעצטע
אָדער בּאַאַרבּעטע .האָט אויך געשויבן
אַרבּעטן,

פּאָפּוֹלער:װיסנשאַפטלעכע

וװי,

למשל; ,די געשיכטע פון קריסטענטום",

|

==) געבּ .אין אדאַָרף לעבּן אָסט?

ראָ ,װאָלין.

געלערנט

אין חדר און

בּית-המדרש און אין דער טעלזער ישיבה,

שפּעטער געווען 4
אעַקסטערן אין

ווילנע ,צו  12יאָר
אָנגעקומען אין
בּערנער אוניווער=

סיטעט ,וואו שטן.:

פון דימאַון

דירט נאַטורוויסנ?
שאַפטן און פילאָ:
סאָפיע ,אין  2יאָר
אַרום אַריבּער קיין לייפּציג , שטודירט

| = מיניקעס יוםיטוב-בּלעטער  1091חכמי ישראל

און ליטעראַטור

איבּערגעזעצט
זדי

פאַרן יידישן טעאַטער

קאַמעליען

דאַמע?

(,)1896
בּאמעריקא,

 711לעקסיקאָןף

/

אין אוניווערסיטעט

בּוקסבּוים נתן (א-- 0981 11
(געענדיקט

) געבּ ,אין לעמבּערג ,וואו
 1191גימנאַזיע ,שטודירט.

יוריספּרודענץ אין אוניווערסיטעט,
געדינט

אין דער

עסטרייכישער

פּאָליטישע עקאָנאָמיע

דאַן
אַרמײ

און געענדיקט

די

האַנדלסהויכשול 4191 ,אַװעק קיין אַמע:
ריקע ,,שטודירט עקאַנאָמיע ,סטאַטיסטיק

און סאָציאָלאָגיע אין נ"י:אוניווערסיטעט
און אין קאָלומבּיאַ:אוניווערסיטעט ,זיך
בּאַטײליקט

אין פאַרשידענע

ידישע

42 7

|

0

צייטשריפטן
שטענדיקער

7

ו

בּוקשטיין =

בּורגין הערץ (שמואל) (אלול --0781

פון נ'י 4 ,יאָר געװען אַ
מיטאַרבּעטער פון ,טאָג"

זיך בּאַטײליקט אויך אין זפ ,אי
זדאָס וואָרט" א"ר פון ש ,זעצער,

בּורגין

י-

|

842

:

זדי 

) געבּ ,אין מאַלאַט ,ווילנער
גובּ ,אין אַן אָרעמער בּאַלעבּאַטישער
פּאַמיליט .נאָך בּרמצווה געשיקט געװאָרן

פעדער" ,א .אַנד ,,געשריבּן אַרטיקלען ,צו - לעובען  -אין

| דערהויפּט איבּער סאָציאַלע און פילאָ?
סאָפישע עניגים ,לעצטנס
טער פון ,מאָרגען זשורנאַל" ,וואו ער
שרײיבּט ספּעציעל איבּער פּראַקטישע
עקאָנאָמישע פּראַגן .האָט פאַרפאַסט
אייניקע טעאַטערשטיק ,פון וועלכע עס
זיינען אויפגעפירט געװאָרן ידי צעבּראַ:
יכענע געטער" ( ,)4191חד"ר ראַפּאַפּאָר ט"

ווילנע ,אין ראַ:
מיילעס קלויז ,פון -

אַ מיטאַרבּע=

-

װאַנען אַרױסגע?
טריבּן פאַר בּאַזוכן -
גלייכצײיטיקק אַ -

קרוינישע פאָלקס?
שול .געענדיקט
צונזערס רוסישע
שול אין ווילנע און  2081ידעם יידישן
| לערער:אינסטיטוט ,בּאַשטימט געװאָרן

(= ,)5191חמוטער און פרוי (- ,)6191אַ
פראַגמענט פון זיין דראַמע ?צאקו" אין.
געררוקט אין מיניקעס /פּסח?-בלאַט"  / 0אַלס פאַרװאַלטער פון דער קרױינישער
פון זיינע ראָמאַנען איז אין בּוכפאָרם  -פאָלקסשול אין סעבּעזש ,וויטעבּסקער
אַרױס; חד"ר ראַפּאָפּאָרט? (נ"י  ,9191גוב ,,און דאָרט אױסגעװיילט געװאָרן
זיז  )562און ,גענעראַל הערשעלמאַף
אַלס ראַבּינער .זיך פּאַרנומען מיט אוֹיפ:
(ג"י  ,)3291געשריבּן אין אַ ניט געלי:
קלערונג פון די יידישע יונגעלײיט און

טערטן סטיל ,אָבּער העכסט שפּאַנענדיק
לויט סיוזשעט און פול מיט דראַמאַטישע,
צום טייל אַפילן צו סענסאַציאָ:עלע סי.
טואַציעס ,אויס דעם יידישן לעבּן אין

געפירט אסַאָציאַליסטישע
צווישן דער קריסטלעכער
פון שטעטל  --די לערער
אַמטע ,קאַרעספּאַנדירנדיק

צאַרישן רוסלאַנד ,אין הד"ר ראַפּאָפּאָרט"

מאָלט

ווערט געשילדערט דער טראַגישער צו;
זאַמענשטױיס צווישן אַ רעליגיעז און יידיש
געשטימטן

יידישן אינטעליגענט

| װ100481סעגסז.

און זיין

לייכטזיניקער פאַרגויישטער פרוין

|

יבל

נעראַל הערשעלמאַן" איז אגַעװעזענער.
קאַנטאָניסט .,װאָס קומט אויף דער על+

טער

אין זיין הײימיש

שטעטל

בּאַרימטן
7981

פּראָפּאָגאַנדע
אינטעליגענץ
און די בּאַ
אין דעם דע:

מאַסקװער

614804:

אַריכּערגעפירט אַלס

לערער קיין ריגע ,וואו געפונען אַבּרייט
אַרבּעטספעלד ,זיך בּאַטײליקט אין
די זונטאָגדיקע פאָלקספאַרלעזונגען ,גע=
האָלפן פאַרשפּרײטן יידישע ראַדיקאַלע
ליטעראַטור

(פרצעס יום?טוב-בּלעטלעך.,

פּאָליטיש:עקאָנאָמישע בּראָשורן) ,געווען

אַרײן,

בּענקענדיק נאָך יידישקייט ,בּשעת וען
זיין זון זוכט צו מאַכן אקַאַריערע אַלס

אויך איינער פון די פּיאָניערן פון דער

דאַרטיקער אַרבּעטער:בּאַװעגונג און דאָ.
אָנגעהױבּן זיין ליטעראַרישע טעטיקייט

 פּראָקוראָר  קעגן יידן אין אעַןלילת?דם:פּראָצעם .אדַריטער ראָמאַן ,װאָס אַלס קאַרעספּאָנדענט פ5ועןסצס9981 ,08
שילדערט דליטעראַרישע בּאָהעמע אין .רעזיגנירט פון זיין לערער:אַמט און אָנ:
(נ"י .,איז נאָך אין בּוכפאָרם ניט אַרױס,

געקומען אין ריגער פּאָליטעכנישן .אינ:
סְטיטוּט אויף דער מעכאַנישער אָפּטײ:

ש ,ניגער= ,א,ויף דער גרעניץ פון ליטעראַ.
טור", ,טאָג" {{,3291 61/

|

|

לונג,פון װאַנען פרילינג  201אויסגע?| .

.

בּורגין =

|

942

אומרוען

דענטישע

און אַרױסגעשיקט
די

,5191

אָפּצוקומען

צו וועלכער נאָך פון

פריער פאַרמשפּט פאַר געפינען זיין נא2

מען אין די טרייפע פּאַפּירן פון א ,װיי:
טער .,שפּעטער געזעסן אין ריגער
טורמע ,אַרוֹסגעשיקט צוליבּ שװאַכן גע
זונט אונטער

זייער  52יעהריגען יובּילעאום --3191
= ,8881מיט פאָררעדעס פון אבּ ,קאַהאַן,

| געװאָרן קיין װיטעבּסק

פּאָליצײאויפזיכט,

|

בּורזשוא  =-בורשטאָק

שלאָסן געװאָרן פאַרן אָנטײל אין סטו:

1

|

052

ערבות קײן מינסק

און

לסוף פּאַרמשׂפּט  3091צו  5יאָר פאַר=
 שיקונג קמיזירןח?סיבּיר ,אַנטלאָפן קייןאױטלאַנד און סוף יאָר געקומען קין

 3פייגענבּוֹים,

ש ,יאַנאָוסקי,

ז"ז  ,729מיט אַ רעגיסטער) בּרענגט אַ
אומגעהייער רייכן מאַטעריאַל פון דעם

בּאַהאַנדלטן געבּיט ,בּאַאַרבּעט לויט דאָ:
קומענטן ,דרוקזאַכן און געשפּרעכן מיט
די אָנטײלנעמער אין דער יידישער אַר:

בּעטער:בּאַװועגונג , זיינע אַנדערע װערק
אביּןוכפאָרם :עדי טראָסטס און זייער
בּעדייטונג" (;)9091

אלעהר:בּוך אַריפ?

מעטיק"( .פאַרבּייטער-:רינג = בּיבּליאָטעק",
ניו:יאַרק ,וואו אָנגעהױיבּן זיין ליטעראַ :נ'"  ,9191ז"ז  ,)713האָט איבּערגעזעצט
רישע טעטיקײט אין אַלעקסאַנדראָװס .אויף רוסיש װאָללינגס 8'4159 6023612ת.
פרייער שטונדע?

מיט

איבּערזעצונגען

פון העבּרעיש ,זינט  6091מיט הפסקות
מיטאַרבּעטער פוֹן ;פאַרװוערטס" בי
דער שפּאַלטונג) ,סעקרעטאַר און פאַק.
פון ,ציטגייסט"
טישער רעדאַקטאָר
 ,6מיטגעאַרבּעט אין אצוקוגפט" און

ידישע

אַנדערע

אַרבּעטער:צײיטונגען,

אויך אין דער רוסישער פּרעסע פון ניו:יאָרק
|0140118קס08-ססץ 8, 2ס0ס 41 1אססעץק

בורזשואַ ה9( ,ו0עזעסם  1מם)--.
פאַרפאַסער פון אַ קורצער פילאָלאָגישער
שטודיע איבּער דער ידישער שפּראַך
א"ט  60206104:06601טס מסקזגן 61

(בּריסעל

אוֹן לײפּציג  ,9091ז"ז 644

דאָס בּיכל איז אויסן צו פאַראינטערע=

סירן מיט דעם ענין די פּילאָלאָגן און
איז ניט פריי פון פעלערן; דערהױפּט

- ,4ייק!1א  ,128011/קאָרעספּאָנדירט | איז פּאַלש איבּערגעגעבּן די אױיסשפּראַך
אִין מאָסקווער  8682פא6ס ( )60---5091און און העכסט אומגעלונגען איו די צוגע=
 0191 ,,)90--8091( 61800620 ,/8801007געבּענע כרעסטאָמאַטיע,

| געענדיקט דעם פיגאַנץ-פאַקולטעט פון ניו=

יאָרקער אוניװוערסיטעט ,די לעצטע יאָרן
מיטרעדאַקטאָר

,)1191 -

פון צקת

88011

(זינט

בּורשטאָק בּרוך-צבי (1א.--1091 4/
13

6291

) געבּ .אין דאָרף סאָלאָ:

גובּאָװוקע ,קיעווער גוֹבּ .געלערנט

אין

פון די קאָמוניסטישע אקאַמפּף",

ליגעצער גימנאַזיע 3 ,יאָר געהאלטן אין

אויך מיט די

מיט זיין פאַ?

שפונקען",

װפּראָלעטאַריער",

80א | ,01זיך בּאַנוצנדיק

יעמעס",

פּסעװדאָנימען ה .בּ--ן ,ה .בּ ,.בּןּ:אסתר,

ס .פּעווזנער ,א .מאַלאַטער ,ד ,מאַלאַט,

סעבּעזש; סאסקהו 462 ,א ,אַנד,

זיין

הױפּטװערק .חדיא געשיכטע פון דער
אידישער אַרבּײטער:בּעוועגונג אין אָמץ?
יריקאַ ,רוסלאַנד אוֹן ענגלאַנד? (אַרוס:
געגעבען
פון די פעראייניגטע אידישע
געװערקשאַפטען פון נ"י ,אַמעריקאַ ,צו

ראַטעװען זיך פון די פּאָגראָם:בּאַנדעס,
בּיז זיך 1291

דערשלאָגן

מיליע קיין ניוײאָרק ,ואוחין זיין פאָ.:
טער האָט געהאַט אױסגעװאַנדערט נאָך
אין  ,5091פאַרעפנטלעכט לידער אין
ודער טעגלעכער | פרייהייט" (דאָס רוב

קינדעד:לידער)+ ,פ .א .שׂי , אקונדס",
;די פעדער" ,ש .זעצערס חדאָס װאָרט",
וי אויך אין ני;יאָרקער רוסישע אויס?
גאַבּן 16020 ,עמאססץם )868602 ,פמסמעםס,

בורשטאָק  -בּייאַלאָסטאָצקי  --בּיאַליץ 
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ידיש

אויף

לידער פון דאַװיד בּורליוק ,פּלעשטשע?
יעוו ,האַפיז ,און אויף רוסיש  --פון זי

װויינפּער,
עןק=ב
יימי
ב!ּיאַלאָסטאָצקי בּנ
סיוון 2

|

--

)

געבּ

(ה'
אין

 פּומפּיאַן ,ליטע ,אַלס זון פון דעם בֹּאַ:קאַנטן

;פּאָסװאָלער

מגיד",

שפּעטער

שטאָט--מגיד אין
גראָדנע ,בּיז בֹּר=
/מצווה געלערנט
אין דער היים,
דאַן אין קאָװונע
און אין שירווינט

.

ערשטן יידישן קינדער:טורגאַל אין אַמע=
ריקע ,די קינדער:וועלטײ (נ"י,)02--9191 ,

מיטרעדאַקטירט דעם אָרגאַן פון די יונגע -
פ'צ חדער יונגער אידישער קעמפּפער",
זינט  6191אין נ"י ,בּאַשעפטיקט אַלס

לערער אין די יידישע שולן ,אַן אויס=
װאַל פון זיינע לידער אין בּוכפאָרם א"ט
?בּיים בּרייטען וועגיי (פ"ג אאונזער זשור=
נַאַל" ,נ"י  ,0291ז"ז 194
-

שטינבערג,

נח

שטאָג",

ב"י

גדי
|

ציט",

ג"ין

א .8גלאנץ,

|

בּיאַליק חיים-נחמן (עשרה בּטבת
3

--.

) געבּ ,אין דאָרף ראַדי,

| װאָלין ,אין דער פּאַמיליע פון אַן אָרעמען

קרעטשמער ,אַייד אַלמדן ,אָבּער ניט קיין

(ווילנעו .געגנט),

דורכגעגאַנגען
כּמעט גאַנץ ש"ס,
צו  71יאָר געװאָרן אַ עקסטערן,
אױיסגעװאַנדערט

2

בּעל:מוצלח .אַלס
111

קײַן אַמעריקע ,וואו די

ערשטע  4יאָר געווען בּאַשעפטיקט אין
אַ קליידער:געשעפט אין פּיטסבּורג ,זיך
אינטערעסירט מיט דער יידישער ליט?/

ראַטור נאָך אין שטעטל און דער ישיבה,

קינד נאָך איבּער=
געפאָרן מיט די
עלטערן קיין זשיַ.
טאָמיר;  צו 7
יאָר איז אים.
געשטאָרבּן דער
פֿאָטער ,און זיין -

יי
צו  01יאָר שוֹין געשריבּן לירער ,דאָס קינדהייט איז אַרי= -
ערשטע ליד אָפּגעדרוקט אין אלעבּען בּער אין שווערע נויט און פּיין ,בּטבע
אװויןסענשאַפט"  ,9091דאַן אין /דאָס אלעַבּנסלוסטיק ייִנגל .,איז ער אָפּגעגעבּן
אידישע פאָלק" ,נ"י  ,5191פון דעמאָלט געװאָרן אונטער דער השגחה פון זיין
פאַנאַטיש:פרומען זיידן ,וועלכער פלעגט
אָן זיך בּאַטײליקט אין צוקונפט",
אים שטרענג שטראָפן פאַר דער מינד?
| אשריפטען" א ,אַנד ,,ואו אַחוץ לידער
סטער שטיפעריי ,און אַזױ .איז ער גע=
אויך פאַרעפנטלעכט אַרטיקלען איבּער
פּאָעזיע און פּאָעטן ,אַ גרעסערע אָפ
האַנדלונג {מאָטיוען פון אַרבּעט און

קאַמף אין דער אידישער פּאָעזיע" --
אין אָרגאַן פון ידישן סאָציאַליסטישן
פאַרבּאַנד ,דער וועקער" ,נ"י  ,2291אַלס.
אַקטיווער פּ"צ (דערהויפּט א"ג בּ .י .בּעֵל=

קין) אַגעוויסע צייט געווען מיטרעדאַק:

 טאָר פון זאידישען קעמפּפער" און פוןהטאָגבּלאַט ,די צייט" ,צוזאַמען מיט יואל

רענטין און ש .שאַפּיראָ רעדאַקטירט דעם.

װאַסקן עלנט און אײנזאַם ,אָן חברים .
און אָן שפּילן ,זיינע אומגעװיינלעכע
פ|עיקייטן האָבּן זיך אַרױסגעװיון זייער
פרי ,צו  21יאָר שוין געלײענט דעם
זכּוורי", ,מורה נבוכים" וכדומה ,אבַּאַז
 זונדערס שטאַרקן איינדרוק האָט געמאַכטאויף אים זי קבּלה און די חסידישע
 .ליטעראַטור ,װאָס האָט געגעבּן רײכע

שפּײיז זיין פאַנטאַזיע און פּאָעטישן גע=
פיל ,צו  31יאָר פאַרלאָזט דעם חדר און

ביאליץ 

253

געלערנט

פאר זיך אין בית:המדרש.,

אַ בּיסל שפּעטער אַװעקגעפאָרן .אין דער
װאָלאָזשינער ישיבה ,וועלכע האָט גע?
האַט אויף אים אגרויסע ווירקונג ,הגם

/

452

י

געלוננען אַדאַנק דער השתּדלות פון
מאַקסים גאָרקי אין  1291אױסצופּועלן
אין מאָקסװע אדַערלױבּעניש פאַר זיך

און נאָך אַנדערע  21העבּרעישע שריפט:

דער איז דאָרט לאַנג ניט פאַרבּליבּן ,צו
יענער צייט געהערט זיין ערשטער שיר  .פאַרבּראַכט אפַּאָר יאָר אין בּערלין און
זאל הצפּור" ,אין װאָלאָזשין האָט זיך אין האָמבּורג ,וואו װידער אָרגאַניזירט
אין אים אויפגעװועקט אגַרויס השק צו זיין גרויסע פאַרלאַגס :אונטערנעמונג
בּילדונג ,זיך אויסגעלערנט רוסיש ,האָט און געאַרבּעט אױיף זײן גראַנדיאָן
ער זיך אַװעקגעלאָזט קיין אָדעס צו פּלאַן פון דער העבּרעישער עדביר"?:
דערגרייכן מער אין וועלטלעכע לימודים ,אױיסגאַבּע ,וועלכע זאָל אַרומנעמען די
ישטעלער צו פאַרלאָזן די ראַט:רעפּובּליק,

דאָרט שטאַרק געליטן מאַטעריעל

און,

נאָך דעם טוט פון זיין זיידן ,געמיוט
 1אומקערן זיך קיין זשיטאָמיר זוכן

גאַנצע ליטעראַטור פון יידישן פאָלק אין
! אַן אױסװאַל 4 ,זיך בּאַזעצט אין
ארץ:ישראל--,אויף יידיש האָט בּ ,.דער

יפּרנסה ,אקַורצע צייט געהאַנדלט מיט.
װאַלד ,דערנאָך זיך בּאַזעצט אין סאָסנאָ:

גרעסטער פאָרשטייער פון דער נײער
העבּרעיִשער פּאָעזיע ,געשריבּן װײניק

ווֹיץ אַלס העבּרעיִשער לערער ,דרוקנדיק  .אין פאַרגלייך מיט זיין העבּרעישן שאַפן,
פון צייט צו צייט אשַיר אין חהשלה"
אָבּער אויך דאָס װייניקע געהערט צו די
אָדער ערגעץ אַנדערש ,דערוויילע איז בּעסטע מוסטערן פֿון דער יידישער ליטעָ.2

זיין נאָמען געװאָרן אַלץ פּאָפּולערער
אין די העבּרעישע ליטעראַרישע קרייזן

און אויפן פאָרשלאָג פון אייניקע אָנגע?
זעענע אָדעסער שריפטשטעלער זיך בּאַ:

זעצט אין אָדעס ,ואו געעפנט אַ דרו?
קעריי און שפּעטער --5091צוזאַמען מיט

י ח .ראַבניצקי און אַלטער גוטמאַן 
{ש .בּנציון) געגרינדעט דעם פ"ג חמוריה"/
ראָלע

װאָס האָט געשפּילט אװַיכטיקע

אין דער געשיכטע פון דער נײער
העבּרעישער ליטעראַטור און פּעדאַגאָגיק,
 3גאַזוכט קעשעניעוו נאָכן פּאָגראָם
און

אָנגעשריבּן

(צוליבּ

צענזור

זיין

זמעיר

געדרוקט

ההריגה" 

א"ט

חמשא

נמירוב" ,חהזמן"  ,)4091װאָס האָט אים
בּאַרימט געמאַכט און פון דאַן אָן אין
זיין שם געװאַקסן אומגעהייער ,בּשעת.

די פּורעניות אין אָדעס נאָך דער אָקטאָג
בּעררעװאָלוציע

שטאַרק

געליטן

מאַ2

טעריעל ,שיר אֲפּילו ניט אומגעקומען
פון דעניקיגס דעפענסיווע ,בִּיז אִים איז

ראַטור ,זיין דעבּיוט אין יידיש איז געוען
מיט אזַקינדעריש ליד" (לויט זיין אײ:

(גענער כאַראַקטעריסטיק) אין אעדעם יוד"

0

(א"ר פון ראַבניצקי) ,וואו ער האָט

אויך פאַרעפנטלעכט

שירים,

אייניקע

אַנדערע

צווישן זי דאָס פּאָפּולער גע

װאָרענע ,אונטער די גרינינקע

בּיימע?

לעך" און די פּאָעמע /דאָס לעצטע
װאָרט ,װעלכע האָט אַרײנגעבּראַכט

דעם נביאישן פּאַטאָס אין יידיש; 6091

אַרױסגעגעבּן אבַיכעלע ײפון צער און .
צאָרן" מיט אַ הקדמה פון י .ח .ראַם?.

ניצקי (נייע אױפלאַגע פון װכּלל-פ'ג".,
בּערלין  ,)2291וואו סאיז אַחוץ ידאָס
לעצטע װאָרט" אַריין אוֹיך זיין אייגענע
איבּערדיכטונג פון דער פּאָעמע חמשא
נמירוב" א"ט זאין דער שחיטה=שטאָדט"
| (כּמּעט אין דער אייגענער צייט פריי
איבּערגעזעצט פון .י .ל ,פּרץ אין חדעם

וועג") .זיינע אָריגינעלע און איבּערגע:
זעצטע שירים אין יידיש זיינען אַרױס

=

5
געזאַמלט

פּאָלמען",
,3191

גיק = ר

==

א"ט יפּאָעזיע" (יליעדער און.

פ"ג ,פּראָגרעס?,

װאַרשע

ז"ז  )431מיט אבַּיאָגראַפיש-קרל?

0862

08

גען (למשל--אין |זמ"וז חצייטיגס" ,אָדעס:
 ,2אין זמ"בּ פאונטערוועגס" ,אָדעס,
דרוק ,מורית"  ,7191א ,אַנד ,).אַרְטי קיען |

טישן אַריינפיר פון בּעל-מחשבות און | (למשל ,וועגן ש .י .אַבּראַמאָװיטש) ,צ

מיט אָט די אָפּטײלונגען 1 :נאַציאָנאַלע .,זאַמען מיט י .חי ראַבניצקין באאבעט.
 1איבערזעצונגען (פון יהודה הלויס יציון  -אוֹיף יידיש זייער בּאַרימט וערק זיודי?

| הלא תשאלי" און ים:לידער אהויןינעס
פּרינצעסין שבּת?)1!{ ,נאַטור; ע 1פרעמ:
דע

איבּערזעצונגען--פון י ,י .שװאַרץ

(ידער מתמיד" ,,בּאַזונדערע אױסגאַבּע

שע אגדות" ,פון וועלכע עס זיינען דער=

וויילע אַרױס  4בּענד ,און ש--נט זיינעך -

פאַרטיק

מחבּויימס

צום דרוק (} בּ .איז ,אָן די
דערלױבּעניש,

איבּערגעזעצט.

נ"י  ,)8091ז ,שניאור ,יצחק לוקאָוסקי ,געװאָרן פון חיים טשעמערינסקי פאַרן
ש .גינצבּורג ,ז ,רייזען ,א .רייזען אאַ.נד ,פ"ג ,בּיכער פאַר אַלע" ,און אגַעוויסער -
אין דער לעצטער אױפֿלאַגע (ובּלל-פ"ג",
אויס?

בּערלין  )221איז חדער מתמיד"

=לאָזן .,דערפאַר זיינען צוגעקומען
גע

די

טייל פון דער איבערזעצונג איז נאָך
אַגרינדלעכער בּאַאַרבּעטונג אויסגענוצט
געװאָרן פאַר דער ,מוריה"אױיסגאַבּע).

בּשותפות מיט ש ,י ,אַבּראַמאָװיטשן אוך

זשירי עם" אין דער איבּערזעצונג
פון י .מח:יפית און טייל איבּערגעזעצטע
ראַבניצקין אויך איבּערגעזעצט דעם
שִירִים זיינען פון דעם דיכטער אויסגע:1( :טן טייל פון אספּורי המקרא"? או=
אויף
זיינען
זשירי צם"
די
סער די ראשי-תּיבות פון די איבּערזעצער.
בּעסערט,
ערשינען

אין
זקונדס" | אין דער

אַװטאָ? |

ריזירטער איבּערזעצונג פון מיקאעלאַ.
מאַנכע פון זיי זיינען נאָך פריער איבּער?

געזעצט געװאָרן פון י ,בּאַקסט אין ואַר:
| שעווער װדאָס לעבּעןי (פריינד") ,פון ב--ס

פּראָזע=ווערק זיינען אין יידיש איבּערגע?
זעצט :פעדיייאע!-מגלה"--פון י .י .שװאַרץ

בּא"ר (,פונם חוּמש" פ"ג ,מוריה" ,)1191

בּאַשטימט פאַר די שולן; דאָס האָט
געזאָלט זיין פאַּרוּוו פון עאַרנסטערער
יידישער תּנך:איבּערזעצונג ,אָבּער דערצו'
איז ניט געקומען ,בּ .האָט אויך איבּער?
געזעצט אױף יידיש אַּאָר פון זיינע
ה|עבּרעיִשע דערציילונגען ,אָבּער זי זײי?

(פ"ג שי דרוקערמאַן ,נ"י  9091ז"ז  {)43נען פאַרלוירן געואַנגען אין ראַטנרוס?
זאריה בּעל:גוף" ,דערציילונג---פון משה לאַנד , ניט צו וויסן ,צי זיי זיינען ער= 
טייטש (פ"ג בּ .שימין ,װאַרשע .,11 ,געץ געדרוקט געווען .ניט פאַרעפנטלעכט

ז"ז  ;)67חמאַרינקאַי ,דערציילונג --אַװטאָ

זיינען אויך

מאַנכע

יידישע

איבּערוף?

ריזירטע איבּערז .פון שמעון גינצבּורג  .צונגען בּ--ס פון די בּאַרימטע מיטלעל:
 (פ"ג זבּינשטאָק" ,אָדעס  ,1191ז"ז ;)37דער פאַרשעמטער טרומייט"  --פון ש

טערלעכע דיכטער ,װוי גבירול ,יהודה
הלוי ,אבן עזרא .אַן אױסװאַל פון זיינע.

ל ,ציטראָן (אין ווילנער טאָגבלאַט לעצ

העבּרעישע שירים אין אייגענער איבּער=

פון ז ,קאָטליאַר (פ"ג פון דער זהסתדרות.

זעצונג אויף יידיש גרייט דער דיכטער
צו שוין פון אלַענגערער צייט .האָט

טע נייס"  ;)8191חדאָס אידישע בּון"--

עברית באמריקה" ,נ'י  ,8191ז"ז  - -=03גיבּערגעזעצט אויף העבּרעיש אויך אַרײ
וועגן אנַייער שגניזה" פון דער העבּרצי= ווערק פון יידישע שריפטשטעלער ,װי
שער ליטעראַטור) ,בּ .האָט אויך געשריבן  .פון אברהם רײזען ,ש"ע ,ב .שאַפיר}
ראַיגינעל אין יידיש אייניקע דערציילןן?

שי אַנ--סקי,

בּן-עמי,

7

|

+

בּיאַליק  --בּיבּער  --בּידערמאַן----בּיונאָ

די ליטעראַטור װעגן בּ .איז זייער גרויס
און אגענויע בּיבּליאָגראַפיע (צוזאמען מיט 8

בּיאָגראַפיט און רשימה פון אלע זײנע װערק און
אַרטיקלען אין העבּרעיש ,װי אויך פון די איבּער"
זעצונגען פון זיינע װערק אין אַנדערע שפּראַכן)

פון די אַרטיקלען איבּער אים אין העבּרעיש איז.
פאַרעפנטלעכט אין געין הקורא?  ,3291ב--ג;
אויף יידיש ,אחוץ זײער פיל אַרטיקלען אין דער

פּרעסע פון אַלע לענדער ,כּפרט אין דעם חודש,
װצן

ס'איז

געפייערט

געװאָרן

זײין 0פייעריקער

בּעלימחשבות, ,שריפטען",
יובל (שבט :)3291
}  ;111שי ניגער, ,דאָס נײע לענּען ,ג"י,
,וד ,װעלט? ,3191
11 ,3291 ,1152--12 9שׁ ,י
,אָענטע און ווייטע";
זיז  ;241 ,021ג .מייזיל ,נ
יהודה עלועט, ,בּיאַליקס טרעהרען"; א ,ר ,אין
,דאָס גײע לאַנד" ,ג"י  ;| ,1191צינכּערג8 ,
 ; /פּינעסיװוערמעל ,געשיכטען לקסיקון ציוני;

לעקטיקאָן,

בּיבּער שלמה (4אװ5781 32/
) געבּ .אין אָסטראָ ,װאָלין ,אַלס
זון פון אַ סוחר ,געענדיקט פּראָגימנאַזיע

 און דערנאָך געלערנט אין דער שול פאַרשטייגערס אין קאַטערינאָסלאַוו ,אַ קור:
צע צייט געאַרבּעט אַלס שטייגער אין

די דאָנעצער קוילנשאַכטעס 4981 .גע:
קומען קיין װאַרשע ,קאַרעספּאַנדירט אין
רוסישע און רוסיש:יידישע צייטשריפטן,

יידיש אָנגעהובּן צו שרײבן אין דעם
אומלעגאַלן אָרגאַן פון דער ידישער
סעקציע

פון דער

פפ"ס

עדער אַרבײ2

טער" ,אויך געאַרבּעט אין דער יידישער
טאָג:פּרעסע ,וי קדער ועג" ,עדער טע?

לעגראַף"? .,זינט  8091נאַכטרעדאַקטאָר,

צוערשט אין פאונזער לעבּען" ,דאַן אין
חפריינד" (בּשעת ער איז ערשיגען אין
װאַרשע) און צולעצט אין /מאָמענט",

געשריבּן פובּליציסטישע אַרטיקלען ,בֹּאַ2

ריכטן ,צייטונגטראָמאַנען ,וי אאין שטורם

אָלסקער

| 852

שאיף די חורבות

קדושים",

פון צאַריזם" ,אויך די היסטאָרישע אֵפּ2
האַנדלונגען חגזרת תּ"ח ותּ"טי ,פשתּדלנות.

בּיי יידן"/ ,ר' רפאל האַמבּורגער" (אין
אָרטאָדאָקסישן טגבּ"ל װדאָס יודישע

װאָרט" ,)81 --7191 ,אין בּוכפאָרם :חדער
בּייליס:פּראָצעס"

ריכט,

(סטענאָגראַפישער בּאַ-

װאַרשע ;)4191

חדי קיעװער

געהיימניסען"  --ראָמאַן אין  52העפטן
(פון דעם זעלבּיקן פּראָצעס ;)4191 ,מע
מואַָרן א"ט חפערשוואונדענע טיפּען פון
יודישען ואַרשע" ( ,)4291אַלס מיטגליך

פון צענטראַלראַט פון דער ייד ,פאָלקס?
פּאַרטײ

פאַרבּונדן מיס

איר אָרגאַן פדאָס

פאָלק",
בּאָריכט פון זיין 02ייעריקער יוביליייפּייערונגן -
מ,אָמעגט?
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בידערמאַן
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|

איטשע

ו.

(1/32

) געבּ ,אין גראַבּץ:

וועץ ,לובּלינער געגנט ,אַלס זון פון אַ
טריסקער חסיד ,געווען אין װאַרשע אַ
שיק:יינגל פון אַ בּלומענגעשעפט2191 ,
אַריבּערגעפאָרן מיט דער פּאַמיליע קיין 
סינסינאַטי ,וואו ער האָט געאַרבּעט אַלס
קאַלכער און טאַפּעטנקלעפּער ,זינט 4191
געדרוקט הומאָרעסקן און סקיצן אין
חקונדס"י ,חפאָרװוערטסיי ,אטאָג" ,ץמיללערס
װאָכענשריפט" ,און דערהויפּט אקילןיוולעג?
דער קאידישע וועלט" א"פּ אר' איטשעײ
און זאַ גוט אויגי ,אין בּוכפאָרם :חשפּע:
נער"  --דראַמע אין פיר אַקטן ,מיט
אַ פאָרװאָרט פון א ,אַלמי (92ג /טע?
אַטער:שמּיל?,

ב"י  ,)4291וואו

ס'ווערט

(גאַנץ לעבּעדיק און סצעניש דורכגעפירט
די אידעע פון איבּערגיין פון די אוֹם?

אדער זֹא2

געזונטע יידישע לופט:פרנסות צו געזוֹך2
|
טער פיזישער אַרבּעט,

ץראַספּוטין" (אין חמאָמענט") ,אדעם בּע:

בּיזנאָ אברהם (סוכּות --7681
() געבּ ,אין שדה?לבן ,אוקראַינע,

פון לעבּען"; ,אין שטורם",

קלאַדניק" ,דער אַמעריקאַנער פעטערי,
קערט טאָכטער" (אין מהייגט") ,עדי שטים

פון בּלוט" (;לאָדזער פאָלקסבּלאַט"), ,די

אין אפַאַמיליע פון אָרעמע בּעלי:מלאכות,
(/ )9

ו'

|

952

בּיזנאָ---ביטעלמאן  ---בייגיל

ו'י

יה

|

ר

02

מען מיט די עלטערן אַריבּערגעצױגן

| דורכגעמאַכט אַ יוגנט פול בּיטערסטע
נויט און פּיין ,בּיז מיט דער חילף פון | קיין בּאַרדיטשעװו,
דער װאַליאַנס?  ,1881נאָכן קיעווער פּאָ :נומען אַ אָנטײל אין בדעּרונדישער בּאַ:
וועגונג ,עטלעכע מאָל געווען אַרעסטירט- ,
גראָם ,אָנגעקומען קיין אַמעריקע- ,גע?
פאַרשיקט אין אַרכאַנגעלסקער גובּ ,.וואו
אַרבּעט צוזאַמען מיט זיין פאַמיליע בי
פאַרבּראַכט צוויי יאָר 1191 ,געקומען
שניידעריי .אין אַטלאַנטאַ , טשאַטאַניגאַ
און שטּעטער אין שיקאַגאָ ,וואו ער איז קיין אַמעריקע ,געענדיקט אַ טעכנישע
זינט  5881בּיסלעכווייז געװאָרן א אָנגע= שוֹל און בּאַשעפטיקט אַלס אײזנבּאַן:אינ:
זשורנאַליסטישע טעטיקײט
זעענע פיגוד אין דער אַמעריקאַנער אַר .+זשעניער.

שוין ייִנגלווייז גע:

בּעטער:באװועגונג,

האָט זיך

דערװאַרבּן

גרויסע פאַרדינסטן אויפן געבּיט פון אַר=
-בּעטער:געזעצגעבּונג

אין דעם

שטאַט

אילינאָיס ,געווען אָנגעשטעלט פון
רעגירונג אַלס פאַבּריק:אינספּעקטאָר,
געצויגן צו דער סאָציאַליסטישער
| וועגונג אָנגעזעענע פּערזאָנען פון

פּראָגרעסיווער אַמעריקאַנער
גענץ,

ניט

קענענדיק

שרייבּן

דער
צו?
בֹּאַ
דער

אינטעלי:
גיט

קיין.

אָנגעהױבּן אין רוסיש מיט אסַעריע אַר? -
טיקלען א"פּ אשר בּ .אין דעם צענ
טראַליאָרגאַן פון דעם אַלרוסלענדישן
פאַרבּאַנד  פון
8173123י,611

די דרוקער;-אַרבּעטער

אין יידיש

צוערשט

גע?

דרוקט אַ ריי אַרטיקלען איבּער מלחמה:
פּראָבּלעמען און אַנדערע פּאָליטישע

פּראָגן אין אָרגאַן פון דער ידישער
סאָציאַליסטישער פעדעראַציע חדי נייע

 8רעדאַקטאָר.
וועלט" ,71--6
יידיש ,ניט קיין ענגליש (נאָר לייענען
פון װקאַמף"  --דעם וועכנטלעכן אָרגאַן
האָט ער זאיוךיסגעלערנט און איבּער:
געלייענט די יידישע ליטעראַטור פון פון דעם יידישן לינקן פליגל פון דער
שמ"ר בּיז ספּעקטאָר) ,האָט ער דיקטירט | סאָציאַליסטישער פּאַרטײ פון אַמעריקע
און שפּעטער  --פון דער יידישער פע?
אַ גאַנצע ריי אַרטיקלען איבּער אֵױבּע:
דעראַציע פון דער קאָמוניסטישער פּאַר:
טער:פראַגן פאַר פאַרשײידענע יידישע
טיי 02--9191 ,רעדאַקטאָר פון אַ צװײטן.
(אויך ענגלישע) צייטשריפטן ,וי חדי
וועכנטלעכן אָרגאַן פון דער דאָזיקער
| אידישע אַרבּײיטער וועלט" פון שיקאַגאַ,
.4241-- 0
זפּאָרװערטסי ,אטאָג" ,חצוקוגפט" ,זיאָהר :פעדעראַציע חדי פונקען,
מיטרעדאַקטאָר פון דער יידישער קאָמן:
| בּוך פון דער יידישער סאָציאַליסטישער
 פעדעראַציעי און לעצטנס ,אַלס סימ : ניסטישער װאָכנצײטונג קדי נייע וועלט--עמעס" ,זינט  3291מיטאַרבּעטער פון
פּאַטיקער פון קאֲמוניום  --פאַר דער
זפרייהייט",

הגם זיינע אַרטיקלען האָבּן

דער יפרייהייט" ,דעם טעגלעכן אָרגאַן

מער אַ סאָציאַלן װערט ,װי אַ ליטעראַ* פון דער יידישער פּעדעראַציע פון דער
װוואָרקערס פּאַרטי? אין אַמעריקע ,וואו
רישן,
ער שרײיבּט דערהױיפּט איבּער די פּאַר?
קלמן צבי (ק ,מרמר) ,דער פּראַמינענטער
אידישער ארבּײטעריפאָרשטעהער .,שיקאַגער עיעי וטיי:ענינים אַלס מיטגליד פון צ .ק .פון
בּורגין ,געשיכטע,
קאָרד? ,װא6 /
דער פּאַרטײ און סעקרעטאַר פון איר .

בּיטעלמאַן אשר -- 0981 0/4
) געב .אין אָדעס,

בּיו - 01

יאָר געלערנט אין חדר ,דאַן אין צאַַוויי:

יידישער פּעדעראַציע.

| בּײגיל משה:אהרן (װ- = 6381 82/
) געבּ .אין דער יידישער.

| קלאַסיקער קרוינישער שול 1091 ,צוזאַג - .קאָלאָניע ניעטשאַיעװקע ,קאַטעריגאָסלאַ:

ע6

-

|

יי

בּייגיל ---בּיילין

װוער גובּ .געלערנט און געלײענט פיל
העבּר;יִש און צו  51יאָר אַװעקגעפאַרן
קיין בּערדיאַנסק ,וואו געװאָרן אַ עק:

-+סטערן ,אױסגעהאַלטן אויף אאַָנפאַנגס?
לערער,

אַרײן

אין דער ציוניסטישער

בּאַועגונג ,שפּעטער געװאָרן שול:פאַר:
װאַלטער אין זיין היימישער קאַלאַניע.
 8091:האָבּן זיינע עלטערױן אױסגעװאַג:
| דערט קיין אַרגענטינע

און אין אַ יאָר

אָרוט איז ער אויך אַװעק אַהינצו ,אָבּער
אינגיכן =צוריקגעקומען

קיין רוסלאַנד,

262 -

שווייץ און פרייבּורג פילאָסאָפיע ,אָבּער
צוליבּ מאַטעריעלע שועריקייטן געמוזט
לאָון דאָס שטודיום און זיך בּאַזעצט 

אין לאָנדאַן ,האָט דעבּיוטירט מיט דער
דערציילונג חהתּעודה הירוקה" (אַלס
איינע פוֹן די קאָנקורסדערציילונגען פון
חהצופה') ,נאָך אהַפסקה פון אפַּאַר יאָר
געדרוקט דערציילונגען אין פּאַרשײדענע
העבּרעישע אױסגאַבּן װי בּרענערס
חהמעורר"  (וועגן בּרענערן אין לאָנדאָן
פאַרעפנטלעכט זכרונות אין אַ העבּרעי:

אָנגעקומען אויף די גראָדנער פּעדאַגאָג
שער צייטשריפט) ,שאָפּמאַנס חרשפים"
גישע קורסן ,דעביוטירט מיט שירים
א .אַנד ,,טייל פון זיי זיינען אויך פאַר:
אין ,לעבּען און װיסענשאַפּטײ ,אין חדער  -עפנטלעכט אין רוסישער אוֹן יידישער
ייודישער װעלטײ .און מיט דערציילונגען
אָבֹּער דערהױפּט זיך
איבּערזעצונג.
אין ?הצפירה" ,וואו געװאָרן ארַעגלמע:
אָפּגעגעבּן מיט זשורנאַליסטישער אַרבּעט.
נאָך דער מערץ?

אַלט מיטאַרבּעטער און קאָרעספּאַנדענט

רעװאָלוציע גענומען אאַַקטיװון אָנטײל
אין דער תּרבּות:בּאַװועגונג ,פריער אין
קיעוו ,דערנאָך אין װאַרשע ,אַלס פאַר:
ב-יסענער העבּרעיסט געשריבּן בּלוין אין

צייטונגען,
טאָגבּלאַט",
אקַורצע
פון /אידי:
פון זאיךי:
בּאַנוצנדיק

סיקער מיטאַרבּעטער.

| העבּרעיִש ,פּעדאַגאָגישע אַרטיקלען ,בּע:
לעטריסטיק ,אַרױסגעגעבּן גאעַאָמעטריע
א .אַז ,װו .,סוף  2291אױסגעװאַנדערט
קיין אַרגענטינע ,וואו געדרוקט אַ סעריע
אַרטיקלען איבּער דערציונג אין דער

בּוענאָס:איירעסער

קאידישער

צייטונג",

אָנהײב  4291אַױיבּערגעפאָרן קיין ארץ;

פון העבּרעישע און ידישע
וי חהיינט" ,חלעמבּערגער
ניו-אַרקער ?טאָג" א .אַנד,
צייט געווען אויך רעדאַקטאָר
שען זשורנאַל" און דערנאָך
שען עקספּרעס"ײ אין לאַנדאָן,

די פּסעװדאָנימען :עמנואל ,אלף בּית,
א .בּ-מנחם ,בּ ,אשר ,אַן אײגענער,
ד"ר א .קיעווסקי ,צ .העכטמאַן ,אבּ,ראַ2
הינסקי .,זיין :4אַקטיקע מלחמה:דראַמע
װפּאַספּאָרטן" איז  7191אויפגעפירט גע:

ישראל ,וואו עח איז אָנגעשטעלט אַלס | װאָרן אין לאָנדאָנער יידישן פּאַװיליאָן.:
לערער.

|

טעאַטער,

אין בּוכפאָרם:

די

דערציי+

|לונג זבּלימהי און אין יידישער איבּער?
בּיילין אשר --1881 12/
) געבּ ,אין קיעוו .זיין פאָטער | ,זעצונג א"ט װאין דער פרעמד",9191 ,

מנהם בּ ,,אהַעבּרעיִשער לערער ,מחבר
פון אייניקע השכּלה:ספרים און מיטאַר:

|ביילין ישראל-בּטר ש--3881 72/
|==) געבּ ,אין נאַװאַרעדאָק,

|בּעטער פון דער העברעישר פּרעסע,
האָט אין אים אינגעפלאַנצט אגַרויס
ל|יבּשאַפט צו ליטעראַטור און תּנך .,עט?

װיײיסרוסלאַנד ,זיין פאָטער ,אַן אוראור*
אייניקל פון שאגת אריה און פון ר' בּער
יוזשאַנער ,אין די יונגע יאָרן אַ װאַלך:

לעכע יאָר געווען סעקרעטאַר בּיי ש"ע,
אַלס עקסטערן אויסגעהאַלטן עקזאַמען
-אויף לערער ,שפּעטער שטודירט אין

סוחר און שפּעטער אַ לערער פון העב?
ועיִש און רוסיש אין לאָדז ,איז אים
געשטאָרבּן

צו  6יאָר ,און ער האָט זיף

302

יי

|

א

דערצויגן בּיים עלטער-פעטער פון דער

42

דאַקטאָר פון דעס מאָנאַטלעכן אָפּיציעלן

מוטערס צד ,ר' אליה?חיים מייזעל ,דעם
לאָדזער רב .געלערנט אין די ישיבות
און דירעקטאָר פון דעם בּילדונגס=דע?
.
ל
ַ
פון לאָדן ,לאָמזשע ,בּריסק בּיים בּא
פּאַרטאַמענט פון אַרבּעטער-רינג ,האָבּצ -
וואוסטן ר' שלום? .
דיק די אויפױכט אבּער די ידישע
מנשה ,גלייכציי= .
שולן ,פאַרלאָג ,כאָרן ,אָרקעסטערס,
טיק אזָיפךּגעגעבּן
דראַמאַטישע גרוֹפּעס ,פאָלקס:הייוער,
מיט זעלבּסטבּיל?
בּיבּליאָטעקן אאַזװו פון דעם דאָויקן
אָרגאַן פון אַרבּעטער:רינג אדער פריינך"

דונג און שפּראַכן,
צו  41יאָר אָנגע?
הױיבּן צו שרייבּן

מעכטיקסטן יידישן אַרבּעטער:אָרדען; 2
יאָר געווען אויך רעדאַקטאָר פון דער
,קאָאָפּעראַטיוװוער וועלט" ,נ"י ,מיטרע?

שירים און מליצות
אין

9

דאַקטאָר פון חקינדערלאַנד?

העבּרעיִש,

אױיסגעשלאָסן געװאָרן פון דער

לאָמזשער ישיבה

פאַר לײענען מיט די

און ציט=

װ!ײיליק אויך פון דער צניער וועלט",

בּיז דער שפּאַלטונג  --דעם אָרגאַן פון
דער יידישער

סאַציאַליסטישער

פעדע:

ישיבה-בּחורים קלמן שולמאַנס ידברי ימי ראַציע אין אַמעריקע און קאַנאַדע ,װאָס
עולם" ,דאַן אַרײנגעצױיגן געװאָרן אין דער .אין איר עקזעקוטיוו:קאָמיטעט איז ער
! בּונדישער בּאַװועגוֹנג אין לאָדז ,מיטגליד | זינט  2191געווען אַ מיטגליד ,געשריבּן
פון אָרטיקן קאָמיטעט ,סעק-עטאַר פון  51--1דערציילונגען אויס דער פריי?
דעם צ .בּ ,פון די פּראָפּעסיאָנעלע פאַר:
הייטס?בּאַיועגונג אין רוסלאַנד ,אויך
ר
איינען ,מיטאַרבּעטער פון די לאָדזע
ראָמאַן פון דער דאָזיקער עפּאָכע (פראַג:
אומלעגאַלע

אױסגאַבּן,

קאָרעספּאַנדעגט

פון דער ווילנער אפאָלקסצײטונג" ,צט:
לעכע מאָל געווען אַרעסטירט

און געָ:

| זעסן אין פאַרשײידענע טורמעס--5091 ,
 3בּאַזוכט דײיטשלאַנד ,עסטרייך און
שווייץ און געהערט ספּאַראַדישע לעק2
ציעס און קורסן.

9091

פאַרשיקט קיין

;טשאָרני:יאַר ,אַסטראַכאַנער גוב,

1

געקומען קיין אַמעריקע ,שטודירט לָ;
/טעראַטור און געשיכטע אויף די קורסן
פון װאַלפּאַרײזער אוניווערסיטעט ,שטאַט
אינדיאַנע ,בּיו  8191אין שיקאַגאָ ,וואו
 4יאָר געווען יידישער סעקרעטאַר:
איבּערזעצער פון דער סאָציאַליסטישער
פּאַרטײ און מיטגעאַרבּעט אין דער ייךל:

שער און ענגלישער סאַציאַליסטישער
פּרעסע ,וי זאידישע אַרבּײטער וועלט",
אידישער סאָציאַליסט" ,פאָרווערטט?
א .אַנד" זינט  8191אין נ"  --רע

מענטן אין דער פנייער װעלט') ,קינ
דער:דערציילונגען ,סקיצן ,לידער אויף

רעװאָלוציאָנערע

טעמעס,

דערהופּט

| אָבּער פּובּליציסטישע אַרטיקלען ,איבּער?

זיכטן ,בּיאָגראַפיעס ,רעצענזיעס,

אויך

אויך

אַלס

א'פּ י ,בּ .תּמוז ,ד"ר י ,בּ ,סאַלאַמאַ?:
דראַ ,י .בּער--ן.

טעטיק

לעקטאָר און מיטגליד פון קולטורעלע

אָרגאַניזאַציעס,

בּיילין (שמואל) ם0( ,ש--5881 62/
() געבּ .אין שטשעדרין,
מינסקער גובּ ,,אַלס זון פון אַ מלמד,
זינט  5091אין קאָפּנהאַגן ,וואו צוערשט
געאַרבּעט אין מעבּלפאַבּריקן אוֹן שפּע:
טער געגעבּן שטונדן אין ידיש און
העבּרעיִש ,זיך בּאַטײליקט אין די לאָ:
קאַלע יידישע צייטשריפטן ,װאָס זיינען
אַרױס אין קאָפּנהאָגן ,װי חדער װאָכען
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'

|

בַּיילִין

|

בּלאַט"  --שפּעטער +דאָס װאָכענבּלאַטי
(ערשטע

ציטונג

יידישע

אין סקאַנדי2

נאַװיע ,געגרינדעט פון יוסף ליטיטשעוו?
סקי ש ,1191 52/עקסיסטירט אַ  01יאָר),
| פון וועלכן אויך געװען דער ערשטער
רעדאַקטאָר ,די יודישע געזעלשאַפט"
(ײאָרגאַן פון דער פעראייניגונג פון אַלע
רוסישע יודען אין קאָפּענהאַגען" ,אַרױס
ויגט ש ,3191 03/אין יידיש און דעגיש,
נומ 02 .איז פון | ,)4191 72/אין װקאָ:
פּענהאַגענער טאָגבּלאַט" און /יודישע

פאָלקס:צייטונג" (בּיידע טאָגבּלעטער א"ר
פון מ .גראָסמאַן) ,רעדאַקטירט װדי
יוגענד:שטימע? ,װאָכנבּלאַט ,און דאַן
חדי קאָפּענהאַגענער יוגענד:שטימע" --
א פּראָגרעסיוופרייזינניגער מאָנאַטליכער
זשורנאַל ,אַרױסגעגעבּען און געלייטעט

פוֹן פעראיין ,יודישע יוגענד",)3191 ,
די הומאָריסטישע אױסגאַבּן אדער גרו:
סער חוזק" ,חדער המן:קלאַפּער" און אזיער

|

יכו

דער השפּעה פון דעם ראַכּינער

662

אליהו

בּ ,זיינס אגַלידשוועסטערקינד ,און פון
דעם קאַרלינער רב רי דוד פרידמאַן ,װע=

מעס קינדער ער האָט געלערנט רוסיש,
אַהאַלבּ יאָר געדינט אַלס פרייוויליקער
אין מיליטער ,אין די :03קער יאָרן געלעבּט
אַלס לערער אין
פּאָלטאַװע ,כאַר:
װאַרשע.,
קאָוו,
פּעטערבּורג , אין
צאַרסקאַיע סעלאָ .
געווען לערער אין
דער ת"ת אן
דערביי אוין אָנ2
|
|
געשטעלטער אין

אַ קאַנטאָר.

זינט  1981געווען צען יאָר

ראַבּינער און כּלל:טוער אין ראָהקאַטשאָװו,
דאַן  02יאָר ראַבּינער אין אירקוטסק ,זינט

 1פּענסיאַנער פון דער אירקוטטקער
קהילה ,פאַרגעמענדיק זיך מיט בּרענגען אין
אָרדענונג זיינע קאַלעקציעס יידישע

קאָפּענהאַגענער יונגאַטש" ,דאָס בּלעטל
פון יוגנט:פאַראײין זהעברי הצעיר" --
שפּריכװערטער ,גלייכווערטלעך אאז"וו,
:
גאונזער װאָרט" ,אַױגוסט  1291גע
וועלכע ער האָט זינט  4881געואַמלט
שריבּן זשורנאַליסטישע נאָטיצן ,פעליע :בי יעדער געלעגנהייט דירעקט אויס
טאַנען .,,לידער ,טעאַטער?רעצענזיעס,
דעם פאָלקסמויל ,אַן איבּערגעגעבּענער
אויך א"פ בּן אברהם ,בֹּ ,א ,,לינדעג :פריינד פון דער ידישער ליטעראַטור

בּוֹים ,שמואליק ,,שר הלצים ,אשמדאי,

אַן אייגענער ,למד ,גדליה ,חוזקס אי2
ניקל ,געווען טעטיק אַלס לעקטאָר ,גע:
זעלשאַפּטלעכער טוער און קעמפּער פאַר
יידיש אין קאָפּענהאָגן ,געגרינדעט אַ דראַ:
מאַטישע גרופּע ,ואָס האָט געשפּילט

יידיש טעאַטער אין קאָפּנהאגן,

בּיילין שלום-זיסל (א' חשוון --7581

) געבּ .אין נאַװאַר:
דאָק ,ווײיסרוסלאַנד ,אין אסַוחרישער,
האַלבּ-משכּילישער משפּחה ,פון  5ביז
 5יאָר אין חדו ,שרייבּן געלערנט בי
אַחשרייבּער",,
שול

0881

אין פּינסק,

וואו

געענדיקט
געווען

רעאַל-
אונטער

און איבּערצייגטער אָנהענגער פון יידיש,
הגם זיינע אַרבּעטן איז אים אויסגעקן:

מען צו פאַרעפנטלעכן
דייטש,

אין רוסיש און.

זיין ערשטע אַרבּעט פאַרעפנט:

לעכט אין 4 8204008אע8סקא 5981 2011.

אַלס אָנהײבּ פון אגַאַנצער סעריע אַר:
טיקלען ,װאָס זײינען שפּעטער אַרוֹס
אין בּוכפאָרם

א"ט עהח /8װ0ץ8108824ס)

 8602-פים ה 1023880ת 4109800

8זסעט!2א008

(איר2
ח1ס084סטפסעח 8040848880:68
קוטסק  ,7091ז"ז  ,)153וואו ער גייט

דורך דעם שלשלת:הקבּלח פון אײניקע
בּאַוואוסטע אַלװעלטלעכע פּאָפּולערע
'מעשיות און לעגענדעס און װאָס ווייזט:

יילין  ---בײלינסאָן  --ביכאָווסקי
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אויף ד.יוויכטיקע השפּעה ,װאָס דער.
תּלמוד און מדרש האָבּן געהאַט אויף
דער אַלװעלטלעכער לעגענדן:ליטעראַ:

| טור ,זיינע אַנדערע װערק אביּןוכפאָרם;
װא328ס  אוממתסקהט
 ,7ז""ז ,)84
42

,)8

ה האנאס

(אָדעס,

מע

זמוסק הז 8חסק8ת
(ווילנע,

,8981

פאַרעפנטלעכט 5091

אין
א

ע . 1000288זט גומחה1צק גחוט

2

גלייכווערטלעך פּאַר הויז און שול ,גע+
זאַמלט .און דערקלערט פון בּ( .איבּער
0

נומערן){ לומדישער און משפּילי=

שער פאָלקלאָר (איבּער  002נומערן --
וויצן ,המצאות ,שטעכווערטלעך ,מגידי+
שע משלים ,עם:הארצישע |ישובישע,
בּעל= עגלישען , תּורהווערטלעך ,פאַר- :
בּונדענע מיט

אט
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פּסוקים אָדער מיט מאמףײל 

חז"ל ,בּיבּלישע ,תּלמודישע און .אייראָפ.

עטלעכע אַרטיקלען וועגן דער עװאַנגע| :פעישע .אויסדרוקן ,גלייכווערטלעך און-
לישער מאָראַל אין פּאַרגלייך מיט דער
סענטענצן אין יידישער איבּערזעצונג 
תּלמוד |ישער ,אָבּער צוליבּ דער אָנגְצ= .מיט קולטור:היסטאָרישע אָנמערקונגען
אוֹיך איגיקע
קומענער רעאַקציע האָט דער רעדאַק= און דערקלערונגען);
טאָר געפונען פֿאַר ניט פּאַסיק ווייטער זי /אָנמערקונגען צו דער
פ
ר
א
ַ
ג
ע
פון יידישן
1
9
2
אויסלייג -- .זינט
8
אי מאָסקװע.
צו דרוקן ,אין 5װג01--9091 8802 73/2
זכרונות פון זיינע קינדער :און חדרײאָרן.,
געשריבּן

| =שער

אויך

פּרעסע,

אין דער

סיבּירער רוסי+

אין 6סזעאסקסת

שטענדיקער
װאַלדס.

)86

+ט?

דאָקטאָר פון מעדיצין ,אַלס פּועלי:ציוניסט

אַלס

זיך בּאַטײליקט אין פאַרשײדענע ציוני

פון גרוֹנ2
46200060042

6טאפאוס- ,אין די יאָרן 3191--0091

פאַרעפנטלעכט דאָרט ידישע שפּריכ:
ווערטער ,קינדער:לידער ,ויצן ,רעטעג
 ,נישן וכדומה ,דאָסגלײכן אין . 410-קטטגמאק  --הדר:רעטענישן און אויפגאַבּן

פון די ליטווישע יידן ,אַנעקדאָטן פון
דער יידישער רעכטלאָזיקײט ,וועגן איי:
ניקע יידישע שפּריכװערטער

עז.
בּײלינסאָן משה (981--

שן אַן

| אַרטיקל וועגן זדימינסקער גרים.

מיטאַרבּעטער

בי

)

און רעדנגס+

|אַרטן .אַרױיסגעגעבּן אין באַּאַזונדער בּיכל

סטישע צייטונגען און זשורנאַלן ,דעף= 
הויפּט איטאַליענישע און דייטשע ,וואוי?

נענדיק אין איטאַליע דער ערשטער פּאַ:
פּולאַריזירט

די יידישע ליטעראַטור אין

דער איטאַליענישײיידישער פּרעסע

אין

דעם אָרגאַן 06480,  1291אַרױסגע:
געבּן אין איטאַליענישן פאַרלאַג 481 6607
אַ זאַמלונג זיינע איבּערזעצונגען פוך
שלום אַשׁ און פּרץ אוֹיף איטאַליעניש /

מיט אַן אויספירלעכן אַרײנפירן
זאַמלונג איז זייער גינסטיק

75

אויפגענו=

אין רוסיש זשפּריכװערטער און גלייב?  -מען געװאָרן און די בּעסטע איטאַליע |

ווערטלעך פון סיבּירער ייִדן" (צוערשט
געדרוקט אין מפאצקה 0080706ט),

איר2

רוסיש :פיידישע אַנעקדאָטן אויפן בּאָדן
פון רעליגיעזער און נאַציאָנאַלער שגאה";
די פּאָפּולאַריטעט פון פּראָפּ ,ד .כװאָלסאָן
בּיי  דלייטווישע

יידן און לעגענדעס 

| נישע |קריטיקער האָבּן געגעבּן אויספיר? |

לעכע רעצענזיעס .אבַּאַזונדערס שטאַרקן
רושם האָט געמאַכט פּרץ .בּ .האָט אויך
צוגעגרייט אַ זאַמלונג איבּערזעצונגען אויף

איטאַליעניש פון אַנדערע יידישע שריפט=
שטעלער און אויך פון יידישע פּיעסן

בּיכאָווסקי ישניאור ז=למן

הכּהן .

װעגן אים ,ב) אין ידיש :זאַמלבּוך |(---1865
| =) געבּ ,אין קאָרעץ,
פון יידישע פאָלקס-שפּריכװערטער און | װאָלין .,אין אַ חסידישער {משפּחה ,ואר

/

|

9062

|
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פון װאַרשעװער מאַגיסטראַט ,ראַטמאַן
פון דער װאַרשעװער קהלח ,וואוהין ער

די טראַדיציעס פון חבּ"ד זיינען געווען
הייליק ,בּיז  71יאָר געלערנט אין חדר,

איז אױיסגעקליבּן געװאָרן אויך אין ,5091

דאַן שטודירט פילאָסאַפיע און נאַטוֹר:

אָכּער פאַר זאומלאָיאַליטעט"
בּאַשטעטיקט געװאָרן.

וויסנשאַפט אין וװוין און געענדיקט אַלס
ד"ר מעדיצין אין װאַרשע .יאָרנלאַנג
געווען אָרדינאַטאַר אין קריסטלעכן שפּי:

לקסיקון

דאַן ניט
|
|

ציוני,551 ,

| בּילליצער יונתן :בנימין  --האָט צ.ו:

טאָל אין פּראַגע (פאָרשטאָט פון װאַר:

שע) ,אָבּער צוליבּ דעם יידיש:פּוױלישן  -זאַמען מיט משה:צבי כּהנא אַרױסגעגעבּן
 9אַװַאָכנבּלאַט אין סיגעט ,מאַרמאַ:
װאַל:קאַמפּ צו דער פערטער רוסישער
דומע ,ווען דיי װאַרשעװער יידן האָבּן ראָש ,געוו ,אונגאַרן ,א"ג היידישע צי=
אויסגעװויילט אַלס דעפּוטאַט דעם סאָ 2טונג" (װאָרגאַן פיר יידישע קאָנפעסיאָ:
לע אינטערעססען ,האַנדעל אונד לי=
ציאַליסט יאַגעללאָ ,זיך אָנגעגעבּן אין געל
טעראַטור" ,אין דעם טראַדיציאָנעלן אוג?
| רעמיסיע -- ,נאָך אַלס סטודענט פאַר:
|
עפנטלעכט אַרטיקלען אין פ8עסצססם ,גאַרישן יידיש:דייטש),
אונטער דער השפּעה

פון שפ"ר

שטאַנען צו די חובבי:ציון,

יענער צייט א"י,
אייניקע

צוגע2

בימקאַ פ11( .א0 82/

בּאַזוכט צו

) געבּ .אין קעלץ אין אַן אַלטער

זיך בּאַטײליקט אין

ציוניסטישע

ערשטער געשריבּן

קאָנגרעסן,

--

חסידיש:רבּיישער פאַמיליע פון סוחרים,
געלערנט אין חדר און בּיתחמדרש,
פאַרן אָנטײל אין

דער

אין דער פּוילישער

פּרעסע וועגן ציוניזם ,זיך ספּעציאַלל=  דער פרייהייטס?
זירט אַלס נעװראָלאָג ,האָט ער פאַר :בּאַװועגונג / 5091
עפנטלעכט אויף דעם געבּיט איבּער אַרעסטירט און 
0

אַרבּעטן אין יידיש ,העבּרעיש ,פּו=

ליש ,רוסיש ,דייטש,

פראַנצויזיש,

געועסן  6חדשים

אין קעלצער טור
מע 9091 ,געָ:

צ"א.

אין זאַלמאַנאַך פון מאָמענט" -- 1291

אַן אָפּהאַנדלונג {יודישע נערװען און
יודישע דעגענעראציע" ,וואו ער טרעט
אַרױס קעגן די אויספירונגען פון שאַר:
קאָ ,לאָמבּראָזאָ א .אַנד ,,אַז די יידישפ

ראַסע דעגענערירט,

לעבּט אַלס פּאֲלָל:

טישער עמיגראַנט.
אין קראָקע ,שפּעטער צוריקגעקומען
אין זיין געבּױרנשטאָט ,ואו זיך בּאַ:

'

זיינע אַנדערע אַר:

שעפטיקט מיט מסחר 7191 ,אַרעסטירט

טיקלען אין יידיש זיינען דערהויפּט גצָ:

אין די

דרוקט געװאָרן
יידישע צייטונגען
אוֹן אַנד .,,אין חודש:זשורנאַל װדאָס
קינד" -- .בּ ,איז מאיַטגליך פון פאַף?
װאַרשעװער

זמאָמענט",

שיידענע

װויסגשאַפּטלעכע

אין װאַרשע

פהיינט"

געזעלשאַפּטן

און אין אױסלאַנד ,גרינ:

דער פון אַ מעדיצינישן

סעמינאַר

אין

-

פון די דייטשע אַקופּאַנטן און געועסן
 4טעג אין דער װאַרשעװער ציטאַ:
דעל1291 ,

אַװעק

קיין אַמעריקע-- .

אָנגעהױבּן צו שרייבּן נאָך אַלס 2185
ריק ייִנגל ,דעבּיוטירט אין דער ליטע
ראַטור  9091אין חלאָדזער טאַגעבּלאַט",
2

ַערציילונג
פאַרעפנטלעכט אד

עברה"

/די

(אייגענער פ"ג ,לאָדז ,ז"ז ,)13

װאַרשע צו פאָרשן דעם פיזישן און פּסי?

6

כישן מצב פוֹן יידן ,זינט  3291לאַװניק

2טע אויפלאַגע  --פ"ג חדי צייט" ,)1291

 --קרעקרוטען"

(ווּאַרשע ,ז"ז ,821

1172
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י; מ .װײטענבּערג ,איוד ,זאמעלביכעריי  ;!ׁ/הלל
צײַטלינס ;בלעטלעך"  81911ג .מייזיל ,עביכער.
װעלט 11 9191 ,,מ .ר--ב ,עדער חודש?".11 ,

קרעפטיקייט און געזונטן רעאַליזם פן
די בּילדער און שילרערונגען אויס דעם
בּינענשטאָק מאַקם פּראָפּ .ר"ד
ב
ּיז אים אומבּאַרירטן לעבּן פון די | (װ )3291 02/-- 1881 42/געבּ .אין
פּריזיווניקעס .זייער גינסטיק איז אויך טאָרגע ,מערב :גאַליציע ,וואו בּאַזיכט די

! = אויפגענומען געװאָרן

זיין :3אַקטיקע

דראַמע יגנבים" (פ"ג חדי צייט?,9191 ,
מיט אַ װערטער?פאַרצײכעניש פון דער
גנבים:שפּראַך) ,פון דער שווילנער טרן2
פּע" געשפּילט אין גאַנץ פּולן ,פון מאָ:
ריס שװואַרץ אין אַמעריקע ,פון פּ ,בּאַ:
ראַטאָוו (בּן:צבי) | --אין ווין -,אויך אין.

א"י אין העבּרעיִשער איבּערזעצונג ,פון

|זיינע איבּעריקע דראַמען

געפירט געװאָרן:

און סעראַצקי

זיינען

אויפ;

דורך יוליוט אַדלער

אין לאָדז 4191

בּרעג ווייסעל"

זאויפן

(פ"ג ידי צייטי,)1291 ,

דורך י ,שענגאָלד און שפּעטער

איך

פאָלקסשול און אַלס אײנער

בּעסטע

שילער

פן וי

געענדיקט די גימ? -
נאַזיע ,ד-אַן שטן?
דירט אין אוני2
ווערסיטעט .אין
לעמבּערג

און

קראָקע און בּאַי.
קומען דעם טיטל

ד"ר פאַר זיין
דיסערטאַציע אי
ב
ּ
ע
ר
ד
ע
ם
י
י
ד
ישן עלע?

מענט בּײי היינען (אַרױס אין דײיטש

 = ,)0191שוין אַלס גימנאַזיסט און סטו:

דורך מאָריס שׂװאַרץ אין נ'י 2291
ײדעמבּעס" (אַ בּאַאַרבּעטונג פיוחןפאַר?
בּאָרגענע כּחות" ,פ"ג ידי צייט" ,)1291

ציוניסטישער טעטיקײיט ,זינט  2091זיך
בּאַטײליקט אין יידיש:פּוילישע און אֵל2

פאָלקס:

געמיינע צייטשריפטן ,זינט  4091לערער

-דורך

בּינע"

דער

+פרײער

אין נ'י

ידישער

2291

װפאַרזונקענע

װעלטן" ,דורך זיגמונד וויינטרויבּ אין
נ'י  3291די קאָמעדיע װפעטער ,מ'קען

אייך ! -האָט נאָך פּאַרעפנטלעכט :ידי
אינטריגע"  --טראַגיקאָמעדיע

אין 3

אַקטן ,אקוידערוועלש"  --קאָמעדיע אין
 1אַקט (פ"ג א .גיטלין  ,)0291אצװוישן
זי און אונז"  --דראַמע אין  4אַקטן
(װפ ,א .ש ,)3291 ".די דערצילונגען

זאויפן

װאָקואַל",

חמשה

דרײקאָפּ,

חס'לעצטע װאָרט" (פ"ג א ,גיטלין ,)9191

פון קריג און פרידעןי (פ"ג ,די צײַט",
ז"ז  )651און זייער פיל דערציילונגען

אין לאָדזער און ניוײיאָרקער צייטונגען,

דענט

זיך

אָנגעהױיבּן

אָפּצוגעבּן מיט

אין די גימנאַזיעס פון װאָדאָװויצע און
סטרי ,,שפּעטער דירעקטאָר פון דער
יידישער גימנאַזיע

אין לעמבּערג ,פאַר2

עפנטלעכט אגַאַנצע ריי אַרבּעטן אויפן
געבּיט פון אַלגעמײנער און ידישער

פּעדאַגאָגיק ,אַרױסגעגעבּן אויך אייניקע
בּיכער אין דייטש און פּױליש אױפן
געבּיט פון קריטיק און ליטעראַטור:גע2
שיכטע ,װי "ײהעבּעל און היינע" אין

 - ,3זאיבּטענס קונסט:אָנשויונגען"
(לייפּציג  ,)3191אַן אױסװאַל פון קיר?
קעגאַרדס בּריוו אין פּויליש (לעמבּערג
+= ,)4דייטשע הּשפּעה אויף סלאָװאַצ?

קיס שאַפן" (װאַרשע  ,)9091איבּערגע- :

דערהויפּט אין ,מאָרגען זשורנאַל" און זעצט איף דייטש קראַסינסקיס /אומ?
ח-טאָג" ,אויך אין  -חחזודש" ,צצוקונפט" געטלעכע קאָמעדיע" ,אויף פּויליש דאָס
י
א .אַנד,
! בּוך איזכור" (געווידמעט די געפאַלענע.
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שומרים אין א"י) ,רעדאַקטירט דאָס בּוף  .אויס מורא
צום אָנדענק פון אַדאָלף שטאַנד ,אויס? געפירט אים קיין זשיטאָמיר און אָפּגע:
געשטאַנען גרויסע רדיפות פון דער
געצן אין אַרוסישער פאָלקסשול ,דאַן
פאַר די /כאַפּערס" אַװעק:

פּוילישער מאַכט צוֹליבּ די געשעענישן

פון דער אוקראַיניש:פּוילישער

9

מלחמה,

נאָך דעם צוריקצי פון די אוקראַי:

נער אויס סטרי צוליבּ אמַסירה געווען
אַרעסטירט און עטלעכע חדשים געווען
אינטערנירט .די פיזישע אוֹן מאָראַלי:

אַ יאָר געלערנט אין דער אָרטיקער גימ;
נאַזיע און איז אויפן חשבּון פון דער
רעגירונג אָנגענומען געװאָרן אין דער
ראַבּינער:שול ,געענדיקט זי  ,8581איז
בּ .אַװעקגעפאָרן קיין מאָהליעװ:פּאָדאָלטק
לערנען

ישיבה צו

אין דער

קריגן

אינטערנירונג.

סמיכה אויף רבּנות ,אָבּער ער איז דאָרט

האָבּן אונטערגעהאַקט

זיין אַזױ אויך

לאַנג ניט פאַרבּליבּן און  0681אויסגעץ:

קעופּער,

האָט

קליבּן געװאָרן אַלס ראַבּינער אין זשי:
טאָמיר ,וועלכן אַמט ער האָט פאַרנומען

שע יסורים

קרענקלעכן

בּשעת

דער

די

מאַכט

אים אויך געצוואונגען צו פאַרלאָון די
שטעלע פון גימנאַזיעדירעקטאָר ,די
לעצטע יאָרן האָט ער זיך שטאַרק פּאַר:
אינטערעסירט מיט דער יידישער ליטע:
ראַטור און טעאַטער און רעגלמעסיק

גנשריבּן דעריבּער אין דער יידיש:פּו=
לישער פּרעטע ,זיך אַפילו אויסגעלערנט

אַלײן שרייבּן יידיש ,מיטגעאַרבּעט אין

בּיו  ,3681שפּעטער איז ער אלַאַנגע
צייט געווען געהילף-רעדאַקטאָר פון די
אָפּיציעל

32-
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 ,4100:002חגעלערנטער ייד" בּיים װאָלֵי:
נער גובּערנאַטאָר ,לויט דער בּאַשטל
מונג פון דעם קיעווער גענעראַל:גובּער?
נאַטאָר ,אויך לערער פון יידישער רע:

 לעמבּערגער /טאָגבּלאַט" א ,אַנד ,,װיליגיע אין דער זשיטאָמירער גימנאַזיע.
זמ"ב חרינגען" /ע (וועגן עסקפּרעסיא:
זיין ליטעראַרישע טעטיקײט האָט בּ.

ן
ניזם) ,אַלס איינער פון די פירער פו
אָנגעהױיבּן נאָך אין  0681אין די ערשטע.
שהתאחדות" אין גאַליציע איז ער דורכ:
יידישע צייטשריפטן אויף רוסיש 320-
געגאַנגען פון לעמבּערגער װאַלקרײז
(אַלס סענאַטאָר ,אָבּער בּאַלד נאָך דער
רעפענונג פון סענאַט געשטאָרבּן אין

;עמכערג .שוין נאָך זיין טוֹיט זיינען
פאַרעפנטלעכט געװאָרן זיינע אַרטיקלען.
חצוויי מקופות אין דער יידישער ליטע:
ראַטור  --פּרוּװוו פון אַ סינטעד"

(ימיל:

גרוים" 1ש) און ועגן די נייע שטרע:

מונגען אין דער יונגער יידישער ליטץ:

18

אוֹן פגסוס,

בּאַפרײינדעט מיט שי

אַבּראַמאָװויטש נאָך פון בּאַרדיטשעװ.
האָט ער מיט אים געפירט זייער אַ רעגל;
מעסיקע קאַרעספּאַָנדענץ און אין 8681
אַרױיסגעגעבּן אַ רוסישע איבּערזעצונג

פון אַבּראַמאָויטשעס ראָמאַן *האבות
והבּנים" ,זײיער פריינדשאַפּט אין גע /
װאָרן נאָך אינטימער,

װען אַבֹּר .האָט

זיך אין  9681בּאַזעצט אין זשיטאָמיר,

ראַטור און ועגן משח בּראָדערזאָן (אין

און בּ .האָט אים געהאָלפן

 6102סעוסאו ש1--ע).

איבּערזעצונג פון זשול װערנס ראָמאַן
?דער לופּטבּאַלאָן" (זשיטאָמיו ,)9681

בּינשמאָק יהודה-לײיבּ (--6381כ"ב
תּשרי  .)4981געבּ .אין לוקאַטשי ,װאָלין.

בִיו  01--9יאָר געלערנט אין חדר .ווען

סיאיז אַרױיס דאָס קאַנטאָניסטנגעזעץ פון
ניקאָלאַי  1האָט זיין פאָטער ,משה בּ,

בּיי דער

פון דעם זאוסטאַװ" וועגן מיליטערפליכט
(זשיטאָמיר  ,)4781זיך בּאַטײליקט אין
אָנשרײבּן דאָס פּאַפּולערװיסגשאַפּטלעכע
בּיכל קדער פיש ,װאָס האָט איינגץ?
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ווען אין דער יידישער צוקונפט אי =

|שלונגען יונה הנביא" (אָדעס .01814
 1881איז בּינשטאָק ,אָן דער דערלויבּע:
ר
ו
ס
ל
א
ַ
נ
ד
,
4
ה
א
ָ
ט
ע
ר
א
ָ
נגעפירט אַ.
ע
י
נ
ַ
א
ּ
פ
מ
ַ
א
ק
:
ט
ס
ע
ט
ָ
א
ר
ּ
פ
|
ן
ניש פון גוכּערנאַטאָר ,אַװעקגעפאָר
קעגן דעם אַרעסט.
פ
ו
ן
ב
ו
אויף עטלעכע טעג קין פּט"ב זיך צ
ּ
ן
:
י
ה
ו
דת און זיין שווער שנ"ה יאָ.:
בּאַטײליקן אין אצַוזאַמענפאַר פון ייךי( :נאַס דורך דער טערקישער רעגירונג.,

שע כּלל-טוער ,פאַרװאָס ער האָט פאַר:

לוירן די שטעלע און געבּליבן שוין
דאָרט וואוינען ,זיך בּאַטײליקט אין
סס03ן (וואו צ"א פאַרעפנטלעכט 4461

גארַויסן

קריטיש-בּיאָגראַפישן אַרטיקל.

וועגן אַבּראַמאָויטשן צו זיין :52יעריקן.
ליטעראַרישן יובּיליי) און אויך אין דער
אַלגעמײנער רוסישער פּרעסע ,אויך אין
חיוד ,פאָלקסבּלאַט" ,נאָך י .ל .גאָרדאָנס
פאַרשיקונג אַ געוויסע צייט געווען סע:
| =קרעטאַר פון דער יידישער קהילה און

בּיז ס'איז געלונגען צו פּועלן א רעויזיע-

פון זייער פּראָצעס ,גלײכצייטיק געפירט .
אַ קאָרעספּאָנדענץ מיט די לעמבּערגער 
ציוניסטן ,װי אַזױ אַרינצוציען די עסטצ -

רייכישע רעגירונג אין דער קאָלאָניואַ:
טאָרישער אַרבּעַט ,דורך גרינדן איַידי=

שע קאָלאָניע אין א"י אויפן נאָמען פון /
קייזער פּראַנץײאָועף .א.ין דער לעמ= 
בּערגער

יידישער

צייטשריפט

וכּרמל" 

האָט בּ .פאַרעפנטלעכט אײניקע ציוֹנ= =
סטישע אַרטיקלען ,וי אויך אַ דערציי=

פון דער "חברה מפיצי השכּלה" ,דאַן  -לונג פון דעם יידישן לעבּן ,נאָך אבַּאַ
זציוךריקגעקערט קיין זשיטאָמיר ,גע=+
פּרוּווט מיט דער הילף פון אַבֹּר ,מנשה
איז ער קראַנק געװאָרן און געשטאָרבּן.
י
מרגליות און אַנד .צו בּאַקומען ד
אין יפו -- ,אַחוץ די דערמאַנטע אַױף 
ר
שטעלע פון ראַבּינער אין אָדעס ,אָבּע בּעטן אין יידיש האָט בּ ,פאַרעפנטלעכט /
אין די װאַלן  8881בּאַזיגט געװאָרן דורך .אין ש"ע--ס חיוד ,פ"בּ"  11אדַערציילונג.
די אומכּשרע מיטלען פון זײן קאָנקו?
זזכות אבות" אַ מעשה פון פאַרציי=.

זוך אין דער קאָלאָניע /משמר הירדף" 

רענט ח .י ,גוֹרלאַנד .זיך אינטערעסירג?

דיק מיט יידישער ערדאַרבּעט ,האָט ער
 1981א"פ אולעיניקאַװ פאַרעפנטלעכט

אַן אױספאָרשונג אין רוסיש עדי יידישט
קאַלאַניעס פון יעקאַטערינאָסלאַװער גוֹבּ,
אין יאָר  "0981אַפּלײקענענדיק דורך

דעם דאָזיקן ווערק די פאַרשפּרײטע מיינונג,
אַז ייִדישע ערדאַרבּעט איז לגמרי ניט
ל:עבּנספעיק 2981 .האָט אים דער אָדע:
סער ײקאָמיטעט צו שטיצן יידישע ערד?

טענס"

אויס דער צייט

פון די כאַפּערס) ,

װענגעראָװס  קריטיש-בּיאָגראַפישער לעקסילאָן;
 4851 01 ,8לקסיקון ציוני  , 161המליץ" ,4981
 4204008 62קא .עס 341 4981 !1שאול .
גינזבּורג ,,אין גצוקונפט";1{ 2291 ,
דער ,אין ,ידישען טאַגעבּלאַט" 12

גחשׂם

בנ*

521

מצתסק8ס . 0קסזעת 384.ץ  ;)1042.א .פריד"
קין; ,א .ב .גאָטלאָבער און זיין עפּאָבע",6 1 ,

בימקא א=9581( 5 .

=

)

געבּ .אין פּעטערבּורג ,וואו זיין פאָטער- ,

אַרבּעטער און בּעלי:מלאכות אין ארץ | -אַניקאָלאיעװער סאָלדאַט (פון שנאַדאָװע,
לאָמזשער געגנט) ,האָט געדינט אין
ישראל" געשיקט אַלס בּאַאַמטן קין
מיליטער און געלעבּט צוזאַמען מיט דער
פּאַלעסטינע ,ואו ער האָט בּלב ונפש
און אין דער

בּעסטער

אָרדענוגג געטאָן

זיין זאַך ,הגם ער האָט ניט געהערט צוּ
די;יעניקע חובבי:ציון ,וועלכע האָבּן זיך
נאָך די פּאָגראָמען אינגאַנצן מייאש גע:

פאַמיליע ,צוריקגעקומען

מיט די על:

טערן קיין פּוילן ,האָט עה בּאַקומען אַ
טראַדיציאָנעל יידישע דערציונג ,און
ווען די מוטער האָט אים געװאָלט אָפּ+
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בּיסקאָ  --בּיקל ב-ּ-ירמאַן  --בּירנבּויט

געבּן פאַר אבַּעל מלאכה,

איז ער אַנט;

לאָפן פון שטעטל ,זיך געװאַלגערט אין
די ישיבות ,געלערנט אַ סך ,אָבּער זיך
אויך אָנגעשטעקט מיט דעם גײסט פון
דער השכּלה ,זיך בּאַטײליקט אין דער
העבּרעיִשער און יידישער פּרעכע ,דער=
הױיפּט פון ענגלאַנד ,וואו ער לעבּט שוין
אַסך יאָרן ,לעצטנס  --אין מאַנטשע?
כטער ,איך בּוכפאָרם פאַרעפנטלעכט:
אין העבּרעיש .חכמת הפּרצוף" (איבּער?
זעצונג פון רוסיש ,װאַרשע| ,)8881 .
פּרקי תּלמוד" (22טע אױפ :לאַגע,
ייתּושיה" ,װאַרשע  ;)2091זתּורת המוסיקא

פ"ג 

העברית" (לאַנדאָן  ,)4291וואו ער טרעט

שאַרף אַרוֹיס קעגן דער פאַרלייקענונג
פוֹן די ספּעציפיש:יידישע פאָרמען פון
דער יידישער מוזיק און פאַרלאַנגט גיט
נ-אָר אַן אָריגינעלע העבּרעישע טערבי:
נאָלאָגיע פאַר מוזיק ,נאָר אוֹיך די נאָטן
| =זאָלן זיין געשריבּן פון רעכטס צו לינקס
| אאַז"וו ,אין יידיש :זחדער מלאך" (אַבּאַ*
אַרבּעטונג פון ל ,טאָלסטאַיס מעשה
זו8טאג זותסוה מאפֿב ,זשיטאָמיר

זמלון--מלא ושלום--זרגוני:עברי"

;)4981

(מיט

|

איד רעדאַקטאָר.

8

|

געשריבּן אַרטיקלען 
א"פ

און פעליעטאָנען ,אויך

ש .קירס,

ש ,חד ,ש .בּ ;5. ,זיך בּאַטײליקט אין

ײבּוקאַרעשטער וועקער" א"פ רש"י ,אין
זמ"ב חקולטור" (פ"ג פון דער זקולטור=

פעדעראַציע" /טשערנאָיויץ  )1א .אַנדי -
בּירמאַן ישראל-זלמן (שו- 4581 5/
|) געבּ ,אין סאַנדאָװאַ:װויש=
ניאַ ,אַ שטעטל בי לעמבּערג  /געדרוקט

אַרטיקלען אין ?מחזיקי הדת" ,זהמצפּה"- ,
אין דעם סאַנאַקער פאָלקספרײינד" ,אויך
א'פּ יש"בּ .האָט אין כֹּתב=ד פאַרשײ?
דענע װערק אין לה"ק ,יידיש ,פּױליש

און דייטש,

ציט חיונה

אַלס הלערער

פון פרעמדע שפּראַכן,

בּירנבּוים אברהם-בער

(גי שבט

 )2291 1/11--5געבּ .אין פּולטוסק,
פּױלן .,אין דער פאַמיליע פון קאאָצקער

חסיד,

די יונגע יאָרן פאַרבּראַכט על"

התורה

ועל העבודה אין שטיבּל ,נאָך

אַלס ייִנגט געשמט מיט זיין זינגען זמירוֹת.
אויף חסידישע

שמחות

און מיט זין

פון דעם רעדאַקטאָר ד"ר י .מי

חסידישלעכן שפּילן פידל 6881 ,געקומען
קיין לאָדז ,וואו געגרייט זיך צו װערן

זאַלקינד ,לאָנדאָן  ,3191ז"ז  ,)552װאוֹ

אַחזן:שוחט ,אונטער דער השפּעה פון דעם

אחַהקדמה

די יידישע װערטער ,אויסגעסדרט דאָס
רוֹב לויט דעם יידיש-ענגלישן װערטער:

בּוך פון אַלכּסנדר

װאַרקאַװי,

װוערן

איבּערגעזעט אויף יידיש,

ב!ּיקל שלמ ר"ר (--6981
| } געבּ ,אין איסטיטשקע ,גאַליצי:
שט פּאָדאָליע ,געענדיקט גימנאַזיע אין
קאָלאָמײ און אוניווערסיטעט אין טשער:
נאָװיץ .זינט  9191מיטאַרבּעטער פון
דעם פּועלי-ציוניסטישן װאָכנבּלאַט חפריי:

ימוזיקער,

איינער

פון די גרינדער

פון

חהזמיר" ,חיים יאַנאָווסקי--געמאַכט אַ גרול?
סע פּעולה אין זיין מוזיקאַלישער

אַנט= 

וויקלונג 8881 ,געװאָרן חזן:שוחט אין
אקלַיין שטעטל אין אונגאַרן ,וואו זיך.
פאַרפֿולקומט אין דער טעאָריע פון מוזיק.
און

צו

אויסגעלערנט

יענער

צײט

די

דייטשע

פאַרעפנטלעכט

שפּראַך.,

זינע

ערשטע אַרטיקלען אין דער הצפירה"- ,

חז-ן+-שוחט
0

אין פּראַסניש,

3981

איינגעלאדן אַלס אײבּער-קאַנטאָר אין
דער ניי-אויפגעבּויטער .סינאַגאָגע .פון

הייט" אין טשערנאָוויץ א"ר פון פייוול
שטערנבּערג ,און זינט יולי  ,0291ווען
טשענסטאָכאָו ,אָנגעהױבּן אַרױסצוגעבּן
די צייטשריפט איז אַריכּער אין רשות
פון דעם לינקן פליגל פון דער פּאַרטײ  ! --דעם פירחון החזנים" .,איבּערגעזעצט די

/
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לערע פון האַרמאָניע ,קאַנטראַפּונקט און

-

יי

|

02

געשריבּן יידישע לידער און ארַײ טע:

אינסטרומענטאַציע אוֹיף יידיש און העב:

אַטערשטיק ,װאָס זיינען אויפגעפירט גע:

און

װאָרן אויף דער יידישער בּינע אין רו:
מעניע ,װוי :חדי יידישע פּרינצעסין" --
דראַמע ,חנקדימון און חנה"--היסטאָרישע

| רעיש
דרייסיק

און רוסיש
בּריון,

אויף

אין עטלעכע
וועלכע

עס

האָט ,

זיך דערצויגן אַ גאַנצער דוה ידישע
דיריגענטן און מוזיקער 2091 .אַרױסגע:

אָפּערעטע ,חר' איציקל שלום"--אָפּערעטע -

געבּן אמַוזיק-טעאָריע אין יידיש און
העבּרעיש א"ט װתּורת הזמרה הכּללית",

מיט אקַריטיק אויפן בּוהושער חסידישן
רב
יב

 6געעפנט אין טשענסטאָכאָו אַחזנים,
שול ,וואו זיך בּאַמיט צו פאַראײיניקן
חזנות מיט װעלטלעכער מויקאַלישער
בּילדונג און דערצויגן צענדליקער חזנים:
- 7צונויפגערופן קיין װאַרשע דעם
ערשטן חזנים:צוזאַמענפאָר ,װאָס האָט
געלייגט דעם גרונדשטײן פאַר דעם
חזנים?פאַראיין אין פּױלן21--9091 ,
אַרױסגעגעבּן דאָס מאָנומענטאַלע חונישע

פון ,דיי

ווערק זאמנות החזנות" ,האָט אויך פּאַ:
פּולאַריזירט חזנישע ,רבּיישע און אַלגע;
מיינע מוויק אין דער העברעישער,
יידיש:דייטשער און יידישער פּרעסע,
דערהױיפּט פון לאָדז ,וואו ער װאָט זיך
בּאַזעצט  ,4191רעזיגנירנדיק פון זיין

יובּילײײנומער

 9ברוינשטיין,
שען טג"בּל",0191 ,

בּירנבּוים (נחום=) נתן (--4681 61/
) געבּ .אין ווין ,זיין פאָטער,
מנחם?מענדל ,אַפאַבּריקאַנט פון בּיף .
הייוון ,האָט געשטאַמט פון ראַפּטשיץ,
גאַליציע ,פון אַ
חסידישער פאַ} :

מיליע; די מת

|

טער ,מרים ,איז
געווען אַ טאָכ?
טער פון דעם
קאַשױער (אונ?

גאַרן  --איצט
טשעכאָטלאָװאַ 2

י

איבּער:

קיע) רב ר' שלמה:שמואל זעעלענפריינד,

געשטאָרבּן אין טשענסטאָכאָו,

שול (עלעמענטאַר:שול , גימנאַזיע און

פּאָסטן אַלס טשענסטאָכאָוער

ק-אַנטאָר ,און זיך פאַרנומען מיט אונ:
אַן אייניקל פונעם זשמן:רוקח" ,פון אַ
| טערריכט פון געזאנג אין די יידישע
ג
נ
ע
ר
ט
ש
 +מתנגדישער משפּחה .איינאוב.-
ן
שולן ,האָט אויך קאָמפּאָנירט מוזיק צ
איינציק קינד בּיי די עלטערן ,דערצויגן
ם
קבּלת:שבּת ( הלל וזמרה") ,צו די שירי
געװאָרן אין דער היים יידישלעך ,מיט
! פון .יעקב כּהן אאַזײוו און איז געווען בּאַ . :אַצומיש פון השכּלה ,געלערנט אַפילו
קאַנט אַלס איינער פון די געבּילדעטסטע באַּיסל תּנך ,אָבֹּער אין דער דייטשעף 
חזנים.,

;וואוהין ער איז געקומען אויף אקַורצן.
געשעפטלעכן בּאַזוך,
נעקראָלאָגן פון פנחס שערמאן ,קאַנטאָר פון
און א,
טלאָמאַצקער סינאגאָגע ,אין ,מאָמענט?

מ ,בערנשטיין אין װילנער ,טאָג"ן
צו זיין ערשען

יאָרצײט

י ,קיהן--

אין לאָדזער

טאַגע:

| בּלאַט"; דור רבּניו וסופריו ,ח' ב/ ,

|

אוניווערסיטעט) און אין דער סביבה פון
דייטשן ווין בּאַלד אָנגעואוירן דאָס בּיסל
יידישקייט ,הגם זיךְ אַפילן יינגלװײז;
אֶלס אויסנאַם פון אַלע זיינץ יידישע
חברים ,זיך גיט געהאַלטן פאַר אדַייטש,

די דייטשע קולטיר און דער מאַטעריאַ:
ליזם

(בּיכנער

א .אַנד ).האָבּן געהאַט 

בּירנבּױים מ -- .געווען דירעקטאָר.

אויף אים אשַטאַרקע השפּעה .אין אוֹני;

פון ניישאָצס יתומים?הויז אין יאַס ,האָט

ווערסיטעט אהַאַלבּ יאָר שטודירט אָרל:
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דערנאָך יוריספּרו?

משך פון  ,79--.2981האָט בּ ..געפירט אין

דענץ און  7881בּאַקומען דעם טיטל

ווין ,בּערלין אוגֹאןַליציע אשַטאַרקע
מינדלעכע אַגיטאַציע פארן יידישן נאַ
ציאָנאַליזם ,פאַר אַן אייגענער ידישער

ענטאַלישע שפּראַכן,

ד"ר יורי ,דאַן געאַרבּעט אין אַן אַדװאֵ?
קאַטישער קאַנצעלאָריע.

די

אַדװאָקאַ:

טישע אַרבּעט האָט אים אָבּער ניט בּאַ:
פרידיקט און אין  4יאָר אַרום האָט ער

פּאָליטיק אין לאַנד (בּפרט אין גאַליציע)
און אָרגאַניזירט אגַאַנצע ריי פאַראיינעןי

זיך אָפּגעזאָגט פון איר און זיך אינגאַנצן
זיך בּאַטײליקט אין ערשטן ציוניסטישן
אָפּגעגעבּן דער ליטעראַרישער און גע- :קאָנגרעס ,אויף װעלכן געיען אײנער
פון דירעפערענטן ,און אין דעם ערשטן
זעלשאַפּטלעכער טעטיקייט ,נאָך אַלס גימ?
=
נאַזיסט האָט ער געפירט אַנאַציאָנאַל
יאָר געווען גענעראַל ס=עקרעטאַר פון
ציוניסטישן בּיוראָ ,זיך נעענטער בֹּאַי
יידישע אַגיטאַציע ,פון זיך אַלין געקו?
מען ,אלַאַנגע צייט נאָך פאַר הערצלען,
קענט מיט די מזרח=ידן און געפונען
צום ציוניסטישן נאַציאָנאַליזם 3881 ,צו:
אין זי לאעַבּעדיק פאָלק ,איז ער ,8981
| זאַמען מיט ראובן בּירער און משה שני :נאָך דעם :2טן קאַנגרעס ,אַרױס פון דער
ציוניסטישער אָרגאַניזאַציע און אין אַ
רער געגרינדעט דעם ערשטן אין עסט:
רייך יידישן סטודענטישן פאַראיין חקדימה"
גאַנצער ריי אַרטיקלען אָנגעהױבּן אַרױס
:
(דעם נאָמען האָט געגעבּן פּרץ סמאָלענ
צוטרעטן קעגן דער טאַקטיק פון דעם
סקין) , װאָס איז אַרױסגעטרעטן מיט פּאָליטישן ציוניזם און קעגן זיין אויס=
דעם רעיון פון אַיידישער נאַציע און גאַנגס-פּונקט ,אַז אין גלות איז ניט מעג:
פון .איר אויפלעבּונג אין א"י ,כּדי צו לעך קיין נאַציאָנאַל יידיש לעבּן אין
פּראָפּאַגאַנדירן דעם נאַציאָנאַל:ציניסטישן
יענעם פּעריאָד פון זיין טעטיקייט איז
=
געדאַנק צוישן דער אינטעליגענץ ,אַרויס
ב -ּ-ס אָנשױוּנג ,אַז אַלע כּוֹחות פון
,
געגעבּן ארַיי צייטשריפטן אין דייטש
פאָלק דאַרפן אָנגעװענדט װערן אויף
וי ת0ו ,201204076190165צווייוועכנטלעך צו דערשלאָגן זיך אין די גלות?
און דערנאָך וועכנטלעך 68 -- 4881 ,און לענדער צו אַזעלכע בּאַדינגונגען ,װאָס
812561 ,39--0ס ,881. '/האָט אויסגע=
זאָלן אים זיכערן די מעגלעכקייט פון אַ
אַרבּעט די ציוניסטישע טעאָריעס ,אַזױ קולטור:נאַציאָנאַלער עקסיסטענץ ,דערביי
וי זיי זיינען שפּעטער אַרױיסגעשטעלט
פירט בּ .דורך אשַטרענגע גרענעץ
,
געװאָרן אויף די ציוניסטישע קאַנגרעסן
צווישן די מזרח:ידן און די מערב=
און זיך דער ערשטער באַנוצט מיט די
יידן ,פון װעלכע די ערשטע זײנע
| ווערטער צציוניזם" און פפּאָליטישער
ספּעציפישע .לעבנס=
צוליּ זײערע
ציוניזם" אין דעם היינטיקן זין פון דעם
בּאַדינגונגען די איינציקע טרעגער פון
װ-אָרט ,די אָנשויוֹנגען בּ--ס פון יענער
דער נאַציאַנאַלער קולטור ,געקומען
תּקופה האָבּן בּאַקומען זייער בּולטסטן
אַלײן פון זיך צום גלותאַציאָנאַליזם,
אויסדרוק אין זיין  61 602001120 6103-אָנערקענט ב .די יידישע שפּראַך פאַר
 0/60168ג90410 1ע 08.ן 160060/64 6.
איינעם פון די הױפּט:יסודות פון יידיש?
נאַציאָנאַלן לעבּן און אַגיטירט זינט 2091
 3081און 0. 60064012טן סום
6
פאַר יידיש אין אומצייליקע אַרטיקלען
ווין  ,6981וואו עאסיז שוין אויך קעג:
טיק זיין בּאַהעפטן זיך אין די אידעען
און פאָרטראָגן ,אונטערשטרייכנדיק איר
פון מאָדערניזם און סאָציאַליום .אין נאַטירלעכע לעבּעדיקייט לגבּי דער גע*

832
|

=

|

|

-

= = בירנגוים

|

-

"42

דער פּאָלקסציילונג אין עסטרייך 1191
קינצלטקייט פון דעם ניעם העבּרעיִש,
געפירט די אַגיטאַציע פאַר דער יידישער. .
צו פּראָפּאַגאַנדירן די אידעע פון יידיש
צװישן די מערב:יידן ,אַראַנושירט  . 4091שפּראַך ,דאַן פאַרלאָזט טשערנאָװיץ ,פיף -
אין ווין די איידישע אַװגטן? ,וואו ער חדשים אומגעפאָרן איבּער די לענדער
אַליין און זיינע אָנהענגער האָבּן רעפע? פון דעמאָלטיקן רוסלאַנד ,בּאַזוכט װאַר?
רירט

וועגן דער

שפּראַך און.

יידישער

פאַרגעלייענט װערק פון יידישע שריפט:

שע ,לאָדז ,ווילנע ,ריגע ,פּט"בּ ,מאָס=
קווע ,קיעוו ,געהאַלטן רעפּעראַטן וועגן

אייגענעם צװעק

גלות?נאַציאָנאַליזם ,יידישע שפּראַך און

אויך איבּערגעזעצט אויף דייטש אײניקע

ליטעראַטור ,און מיט בּאַגײסטערונג אוֹים:
גענומען געװאָרן פון דער נאַציאָנאַל:גע:

שטעלער,

צוֹליבּ דעם

יידישע װערק 5091 ,מיטגעווירקט בּײ
דער גרינדונג פון דעם פאַראיין זיידישע  -שטימטער יוגנט און אינטעליגענץ .צו.
קולטור" אין ווין---דעם ערשטן סטודענ? ! יענער צייט האָט זיך שוין אָנגעהױבּן
אָנצומערקן אאַיבּערבּראָך אין זיינע אָנ;
| טישן פאַראיין פאַר יידיש70--6091 ,

אַרױסגעגעבּן אין ווין אאוַמאָפּהענגיקע  .שויוּנגען ,און פון זיין מאַטעריאַליסטישן
װאָכנשריפט  8912.סגסא 7091 ,קאַנדידירט װעלטיבּאַנעם איז ער אַלץ מער און מער
אין גאַליציע

אַלס דעפּוטאַט

צום עס:

טרייכישן רײיכטראַט אויף אנאַַציאָנאַלער
פּראָגראַם ,געקומען אין זענגערער װאַלי,

אַריבּער צו די אידעען און שטימונגען
פון רעליגיעז-טראַדיציאָנעלער יידישקייט,
צוריקגעקומען פון רוסלאַנד ,זיך בּאַ:

אָבּער צוליבּ פוילישע װאַל:מאַכינאַציעס ! זעצט אין בּערלין ,געשריבּן און רעפע=
דורכגעפאַלן ,  8091בּאַזוכט אַמעריקע ,רירט אי וועגן רעליגיעזע פּראָבּלעמען 

וואו געהאַלטן רעפעראַטן וועגן קולטור?
| גאַציאָנאַלע פּראַגן און אַגיטירט פאַר
יידיש און פאַר צונויפרופן  יאיַדישע.
| שפּראַך:קאָנפערענץ ; .די דאָזיקע קאָנפעַ=.
רענץ מיט בּ ,אַלס אויסגעװויילטן פאָרױי?
| צער

איז פאָרגעקומען

סוף

אַװגוסט

|  8091אין =טשערנאָויץ

און האָט אָנגעײ

נומען די בּאַוואוסטע

רעזאָלוציע וועגן

יידיש אַלס אנאַַציאָנאַלע שפּראַך פונעם
יידישן

פּאָלק.

דאַן זיך בּאַזעצט אין

טשערנאַװיץ ,דאָרט .אַרױסגעגעבּן װדיר
בּירנבּוימס װאָכענבּלאַט" ( 6 ,8091נומערן,
מיט גענויע

בּאַריכטן פון דער קאַנפעש

רענץ) און אוסע 5 ,0191( 520נומערן),
 9געגרינדעט דעם זיידישן טעאַטער:

אי װעגן די גלות:נאַציאָנאַלע .אידעען,

װאָס זיינען נאָך דעמאָלט װיניק בּאַ:
רירט

געװאָרן

צו יענער ציט,

אויסגעלערנט

פון זיין נייער אמונה,

זיך שוין גוֹט געהאַט.

ידיש ,אָנגעהױבּן

זיך

צו בּאַטײליקן אָפטער אין ידישע
צייטשריפטן 4191 ,האָט זיך לכּבוד זיין

0סטן געבּירטסטאָג געשאַפן אספַּעצי.+
עלער בּ--יובּילײקאָטיטעט ,װאָס האָט
אויך געהאַט די אױיפגאַבּע דורכצופירן
אַן אַקציע צו פאַרזיכערן די מאַטעריעלעעקסיסטענץ פון דעם בּאַרימטן דענקער?
פּובּליציסט און נאַציאָנאַלן קעמפער ,
אָבּער דער אױסבּראָך פון דער װעלט=
מלחמה האָט צונישט געמאַכט די אָנגע=

פאַראיין" מיטן צוועק צו הײבּן דעם הױבּענע אַקציע ,זיינע דריי זין זייענען
מצב פון דער יידישער בּינע ,בּכלל גע= אַרײנגעצױגן געװאָרן אין עסטרייכישן.פּרוּווט אַנטקעגנשטעלן אַ לעבּעדיקע קול- .מיליטער ,און דער יינגסטער פון זיי/ ,
טור:יידישקייט לגבּי דעם מעכאַניש-פּאַ:
ליטישן ציוניסטישן נאַציאָנאַליזם ,ערב

אוריאל בּ( .געבּ 4981 1/3 ,אין װין.-

אטאַַלענטפולער

דייטשער

עסעיסט און

285

דיכטער

בּירגנוים

און אגַראַפּיקער; אגַראַפיקער

682

יי

ציע (צוזאַמען מיט הרב רי דן פּלאַצקי,

איז אויך זיין בּרודער מנחם בּ ,).האָט
א|ין די בּלוטיקע שלאַכטן פּאַרלאָרן אַ פוס-.
אין די יאָרן פון דער װעלט=מלחמה.,

יוסף לעוו און הרב ד"ר מאיר הילדעס:
היימער)--אַמעריקע ,צוריקגעקומען קיין

וועלכע בּ .האָט דורכגעמאַכט אין װין,

אײיראָפּע ,האָט בּ .זיך אָפּגעזאָגט פון דער

האָט זיך אויסגעקריסטאַליזירט זיין נייע

שטעלע בּיי דער אגודה ,אָבּער ווייטער
געבּליבּן אַן איבּערגעגעבּענער מיטגליד
און איינער פון די אידעישע פירער פון
דער דאָזיקער עקסט אָרטאָדאָקסישער

װעלט;אַנשויונג ,וועלכע בּאַטײט אפַול=
שטענדיקן איבּעררייס מיט זיין בּיואהץ:
ריקער שטעלונג צו די יידיש?נאַציאָנאַלע
פּראָבּלעמען און אַ פולשטענדיקן צוריק?
קער /צו דער אַלטער יידישער אמונה,
צו יידישקייט און צו יידישע קדושה?בּאַ:
שטרעבּונגען" .זיינע נייע אידעען האָט
ער געגעבּן אַן אויסדרוק אין זיין בּיכל
חדברי העולים" (אין ייידיש און לשון?
קודש ,פ'ג מאַקס היקל ,בּרין )7191
און אין 4/0ע :3( 0600טע אויפלאַגע 

פ"ג ר .לעוויט ,ווין ;9191 ,אין מחבּרס
יידישער איבּערזעצונג א"ט ײגאָטס פאָלק",
,עיליט:פ"ג" ,בּערלין /- .,)0291ס 1גזסע
)8

װמג( 5168 2פ"ג טװ62זא ,צל2

ריך  ;9765אין יידיש א"ט +פון אַנאַפּי
קורס געװאָרן אמַאמין" ,אין חיוגענט?
שטימע"1 ,בּ .קאַפּענהאַגען ; אין פרעמ?
דער איבּערזעצונג אויך אויף העבּרעיש),
חאין גלות בּיי יוֹדעןי' (פ"ג צענטראַל:
בּיוראַ

זאגודת ישראל" ,ציריןף

תר'פ)

און א ריי אַרטיקלען אין יידיש און דייטש,
די דאָזיקע גייע ווענדונג ב--ס האָט גע:
מאַכט ארַושם אין דער יידישער װעלט
און די ייִדישע פּרעסע האָט בֹּשעתּו געב
ווידמעט ארַיי אַרטיקלען דעם גײעם.

אחר (זיין פּאַפּולערער פּסעוודאָנים אין
דער ערשטער תקופה פון זיין טעטיקייט
איז געווען מתתיהו

אחר),

װינטער

תּרע"ט אַרײן אין חאגודת ישראל" ,אַלס

איר סעקרעטאַר

געוואוינט אהאַַלבּ יאָר

=אין ציריך ,אין איר שליחות 1-2 0291

הרב ר' אשר לעמל שפּיצער ,הרב ר'

אָרגאַניזאַציע ,זיך בּאַטײליקט אין אירע
װיכטיקסטע

זומער 4291

צוזאַמענפאָרן,

בּאַזוכט פּוילן און געהאַלטן רעפעראַטן
אין לאָדן ,װאַרשע .וואוינט זינט 3291
אין האַמבּורג -- ,איינע פון די טיפסטע

און אינטערעסאַנטסטע פּערזענלעכקייטן
פון מאָדערנעם יידנטום ,אמַאַן פון גֵלֵי /
ענדיקן

טעמפּעראַמענט,

גרויסן פּאַטאָס

און שאַרטער אַנאַליטישער קראַפט פון דעג:
קען ,אַ שטענדיקער רעװאָלטיױער קעגן

די אָנגענומענע מיינונגען ,איז בּ ,פּאַר זי
איבּער  04יאַר פון זיין שריפטשטעלע?
רישער און געזעלשאַפטלעכער טעטיקייט
געװען דער פּיאָנער און װאָרטפירער
פון דעו יידישער רענעסאַנס-בּאַװעגונג
אין אַלע אירע פאָרמען און מררגות --
אָנגעהויבּן פון חבּת-ציוניזם און פֹּאֲלִיש .

טישן ציוניזם און געענדיקט מיטן אַװטאָג.
נאָמיסטישן גלות:נאַציאָנאַליזם אוֹן יידי:
שיזם ,װעקנדיק דעם נאַציאָנאַלן בּאַ? 
וואוסטזיין פון דעם מערב;אײראָפּעיִשן
יידנטום ,האָט ער פאַר אים אַנטדעקט

דאָס לעבּעדיקע יידישע פאָלק אוֹן די
לעבּעדיקע יידישע שפּראַך ,איז געװאָרן
זדער

אײדעלער

ריטער

דעם

פון

מזרח:יידנטום" (לויט ש .דובּנאָוס אויס:
דרוק) און האָט גלײכצײטיק אױיך
משפּיע געווען אַגרױסע השפּעה אױף
דער מורח=יידישער אינטעליגענץ ,אַנט?
פּלעקנדיק פאַר איר די גאַנצע קולטן;

בּאַזוכט קאָװנער ליטע ,ענגלאַנד און
אַלס מיטגליך פון דער אגורה-דעלעגאַ | :רעלע נידעריקייט

פון דער אַסימילאַציצ.
/

002

|

1.

בּירנבּוים

און איינפלאַנצנדיק אין איר דעם גלויבּן
אין די לעבּעדיקע פאָלקס:כּוחות ,אַפילי
אין זיין לעצטן גייסטיקן גילגול אַלס
פירער

פון דער ײַדישער

|

פ"פ ;)9

802 0

|

זיינע יידישע אַרטיקלען

זייס

נען ליידער ניט געזאַמלט אין בּוכפאָרם /
און זיינען צעזייט איבּער פאַרשײידענע
צייטונגען און זשורנאַלן ,דערהױפּט אין

אָרטאָדאָקסיע 

איז בּ .,געטריי געבּליבּן זיין בּאַגײסטע?

דער איוד ,וועלטײ פּט"בּ און ווילנע--2191 ,

, ,4היינט" ,חמאָמענטײ ,אייד ,טאַגעבּלאַט",

רונג פאַר די דאָזיקע פאָלקס:כּוחות,
און בּאַקעמפּנדיק אויף דעם שאַרפסטן
אופן די ,משכּילים:נאַציאָנאַליסטן" ,די

נ"י ,אין גאַליצישע צײיטונגען ,אין קאָצ 

פּענהאַגענער זװאָכנבּלאַט" אאַז"וו אוך.

פּאַליטישע ציוניסטן ,שװאָס ווילן מאַכן
פון ירושלים אַ נייע נװײאָרק אָדער
בּערלין" ,די העבּרעיסטן ,װחװאָס וילן

גאַבּן ,בּפרט אין דעם װאַרשעװער טאָג
בּלאַט דער יוד" ,32 -- 2291 ,אין בּוכ=

די הייליקע שפּראַך מטמא זיין װי אַלע
אַנדערע שפּראַכן" אאַז"וו ,האָט ער זיין

פּאָרם זיינען אַרויס בּלויז אייניקע בּראֵם
שורן ,װי ײדער צװיטער חורבּן אין

בּאַציונג צו דער שפּראַכנפּראַבּלעם (אין

ירושלים" (בּאַרדיטשעװו ,9981

פרעמדע

פאָרמולירט אַזױ? :העבּרעיש איז אונז
ליבּ ,און יידיש האָבּן מיר האָלט".-- ,

ציאַלדעמאָקראַטען" (? פ"ג ,יודישע בּיב?
ליאָטעק" ,פּט"בּ  ,5091פרעמדע איבּערז),

אָנגעהױבּן שרייבּן ײידיש אַרום ,6091
האָט ער אין זיין שטרעבּונג אויסצומיידן

חדער יחוס פון יודישײ (פ"ג ש ,ליפשיץ,

לעצטנס

אין די אָרטאָדאָקסישע

אוֹיס=.

זיינעם ארַעפּעראַט אין קאָװנע  .)9191איבּערז)" ,דאָס שטיפקינד בי די סאָג /

בּערְלין --3191וואו עס וערן אָפּגעפרעגט -
די וויכטיקסטע טענות קעגן יידיש אין
דער פאָרם פון שאלות ותּשובות) .פון

דעם מינדסטן שפּור פון דער דייטשער
שפּראַך ,געשאַפן אַן אײיגנאַרטיקן ,עט:
װאָס געקינסטלטן ,אָבּער דאָך גלענצנדן,

זיינע בּעלעטריסטישע .װערק אין ידיש

איידעלן און מילדן יידישן סטיל ,פון זיינע
איז זײן פּיעסע װײפאַר
אומצאָליקע אַרבּעטן אין דייטש איבּער זינד"( .זיטנבּילד) אויפגעפירט געװאָרן

די עלטערנס

קולטור ,,פּאָליטיק ,רעליגיע (אַ קליינער
טייל אויך איבּער ניט:יידישע פּראָבלע:

אין

יידישן

טעאַטער;

אויך

זיין אײנאַק=

טער  00/0/25מום  801איז געשריבּן פוך

זיינען געזאַמלט אין די ב86/- ,ּ2ס09טא
}6 06010008 02 000090008
6

אים אין יידיש ,פון זיינע איבּערזעצונגען
אויס דער יידישער ליטעראַטור זיינען
אַרױס אין פוכפאָרם :י .ל .פּרץ --

איניציאַטיווע

.61182/068918 068203182212

מען אָדער פון בּעלעטריסטישער נאַטור)
(אַרױסגעגעבּן

לויט דער

8

פון אקַאָמיטעט ,פ"ג פון דער בּוכהאַנד?

(זייד ,פ"ג" ,בּערלין 6103 ,)5091שסםפטא-

לונג "ר בּירנבּוים און ד"ר קאָהוט,

| ( )8061001800963 603 8622:15פ"ג ריכאַרף

בּראַנדײס ,פּראָג { )9091 ,סװסזומזופעוס? -

טשערנאָװיץ  ,0191ז"ז  633און ,)793
און אין

דעם בּ.

600

0648061

!8690ת32זם

מוט

(יידישע עסייען ,װוועלט פ?"ג" בּערלין,
 ,0ז"ז  ,)481אַחוֹץ ארַיי שוין פריער
דערמאַנטע בּראָשורן ,ווי אויך  480-מסם .

אַשׁ63--ע  6001 66גח (שייד ,פ"ג",

 ;)3ש ,גאָרעליק?--װזשסזת  69611פוס.
(ייד ,פ"ג"  ;)3191ש"ע--סמסזסוזס סוס
(ײיד ,פיג"  ,)4191האָט אויךף
1

( 01 0068 )5101מססטן און 0ז 66זֹסץש
גזז19זס ( 3 002וועגן דער פראַגע פון
יידישער

עמיגראַציע,

פ"ג

ל

זענגער,

(װײַד ,פ"ג" ;)4191

שלום

געשריבּן רעצענזיעס איבּער יידישע דיכ=
/

טער ,טעאַטער אאַז"ו,

/
0

382

בּירנבּוים

-

:

טשעשױענראגַאװָוװייץץ ,װאוהין ן זיי זײבנע עלטע עררןן האהאָָבּן.

די ליטעראַטור איבּער בּ .איז זײער גרויס,
בּפרט אין דײטש ,אַחוץ אָן א שיר .צײטונגסי
ארטיקלען ,איז צו פאַרצײנענען; צינבּערג9 ,
 14בּערדיטשעװוסקי ,א,חיאסף"  1 9981ש .ניגער,

זיך אַריבּערגעצויגן

יידישע

אין ,8091

לימודים געלערנט אין דער היים און שפּע=
טערפּאַר זיך 21 -- 0191 ,שטודירט
אַרכיטעקטור אין

,יוֹד ,װעלט'1--/ 4191 ,ש {; בּעלימחשבות,
ש,ריפטען*  ,4191 6121 1121816;1111מערץײ-
מאַי (מיט יובּילײיאַרטיקלען אהויןסטאָרישע דאַי

דער ווינער טעכ2

פון מאַקס בּהאָד ,סאמועל לובלינסקי,

הויכשול,

קומענטן

492

נישער

ה .נאָמבּערג - ,א .רייזען ,ל
ײבּל טױבּש ,מ .ג-,
( 91--5191אין דער
זילבּערראָט ,פריץ מ ,קויפמאן ,מ ,אַנין ,ד"ר

עסטרייכישער ארי

הוגאָ בּערגמאַן ,ש ,דובּנאָו ,לעאָ הערמאן ,א,

מיי  /זיף

ס/ .יוריס ,ז"ה מאַקס מ"ער ,חײם נאַגלער,
פּאָדרוזשניק ,ד"ר שמואל ראַפּאָפּאָרט ,ד"ר שאול

ליקט אין דער
וועלט:מלחמה און
:
געווען פאַרוואוג?
דעט מיט אקַויל דורכן האַלז 8191 ,אָנגע2
הױבּן צו שטודירן אָריענטאַליסטיק אין
די אוניווערסיטעטן פון ווין ,ציריך ,בּער:
לין און ווירצבּורג 1291 ,בּאַקומען דעם
טיטל ד"ר אויפן גרונד פון זיין דיסער=

סאָקאַל ,לודוויג שטרויס ,יוסף װײיסמאן א ,אַנד;).
5גוזט!מ60טן  64:ממופֿ גזסע (אַזמ"בּ לכּבוד 
נַתֵּן בּ ,.אַרױסגעגעבּן פון אברהםפאליהו קאַפּלאַן
און מאַקס לאַנדױ ,חרמוןיפ"ג ,פ"פ ,5291 .ז"ז
 722מיטן אָנטײל פון װאָלֶף מ .יאַקאָבּסאָן,
אַדאָלף קרעטץ ,בּערטאָלד פייװעל ,יוסף מײזעל,

שמואל ראַפּאָפּאָרט ,שמעון דובּנאָװ ,לעאָ הערמאן,
האַנס קאָהן ,יוסף קאַרלעבּאַך ,מאַקס לאַנדוי,
מאַרטין בּובּער,

פנחס קאָהן ,יוסף האָהלגעמוט,
יחיאלייעקב װײנבּערג,
יעקב
מונק ,אברהם אליהו קאַפּלאַן ,שלמה בּירנבּוים,
בּערנאַרד טאָג ,ערגסט מיללער ,ערנסט סימאָן,
ראָזענהײם,

ראַבערט װײס ,משה אױערבאך,
אָסקאַר

דער,

װאָלפסבּערג,

בּראָד,

מאקס

טצער,

עמיל

קאָהן,

גחום

און מיט אפַולשטענדיקער

בּירנבוים,

ש .י .עגנין,
נאָרבּערט

גלאָ=

בּיבּליאָגראַפיע

פון אלע ב--ס שריפטן אין דייטש ,יידיש העבּרעיש);
יבּילעאוםיבּוך צום זעכציגסטען געבּורטסטאָג
פון ד"ר נתן ב( *.פ"ג גישרון" ,װאַרשע,5291 ,
זיז } :791בּיאָגראַפיע און זכרונות--פון גנ בּ--,
יוסף לעה ,ד"ר בנציון פעסי
אױטאָביאַגראַפיע,

לער ,הרב טוביה הורװיטש;

+

לעאָ דײיטשלעני /

אוריאל

הערמאַן װעיל ,פראנץ ראָזענצװײג,

מאיף

 11איבּערן יובּילאַר

און זײַן שיטה--פון הרב טוביה הורװיטש ,בנציון
פעסלער ,הרב מ ,* ,גוטמאן ,ד"ר לנ,יעמצעי
װיטש ,רבייהודה ,ז .שוסטער ,א .ז ,פרידמאַן,
אליהו בּאטשקא ,י ,ל .אָרלעאן; ! 11צום יביי
לעאום געװוידמעט--פון יוסף װאָולגעמוט ,שלמה
בּירנבּוים ,שלמה עהרמאן ,בּרינש--לידער ,משה 
אויערבאך ,נתן הסופרן; לקסיקון ציוני,

בּירנבּוים שלמה -- 1981 0042
) געבּ .אין ווין ,עלטסטער
זון פון נתּן בּ ,בּאַזוכט עלעמענטאַר :שול
און גימנאַזיע ,וועלכע געענדיקט אי

בּאַטײש -

טאַציע 5401 60091210601 60 60091200/212
(פ"ג

6חכל  164 464051011מז -060612/

צאָהן און בּאָנדעל ,קירכהאַין ,2291 ,זיך .
 -- 5מיט דער יידישער שפּראַך זיך
בּאַקענט צו  ! 41--31יאָר ,האָט בּ .בּאַלד
צוֹ איבּערזעצן

אַנגעהױבּן

פון ידיש

אויף דייטש ,דערהויפּט זיך שטאַרק
אָפּגעגעבּן מיט דער פילאָלאָגישער זײט
פון ידיש,

זינט

2191

אין

בּערלין

אַ נאָענטער מיטאַרבּעטער פון פריץ= 
מרדכי קויפּמאַנס  ,610 4415161וואו ער
האָט פאַרעפנטלעכט אַאַנטאָלאָגיע פוך
דער

יידישער

ליריק אין אַן איגענער

װיסנשאַפטלעכער טראַנסקריפּצע ,ספּע-
ציעל צוגעפּאַסט פּאַר דער אוטראַקװי+
סטישער אױסשפּראַך פון די יידישע װאָ:

קאַלן אין די פאַרשײדענע יידישע דיאַ=.
לעקטן (אים געהערט

לונגענע

אגב אויך די גע:

קלאַסיפיקאַציץ

פון יידיש

אין

יס--דיאַלעקט ,ש --דיאַלעקט און --12דיאַב

לעקט) ,כּדי צוֹ בּאַקענען די מערב?
יידן מיט דער יידישער שפּראַך געפירט
()01

1

בירנבּוים  --בּלאָך

צ-

אויך אין דעם זשוֹרנאַל אאַינפאָרמאַ2

טיווע אָפּטײלונג פאַר יידיש 5191 ,פאַר:
פאַסט -סון 646/

/42000גז)0

( 6004105מ --- 600910פאַר

6009101210

אַלײנלערנען

(אַלס 821:0טער טײל פון דער סעריע
חאַרט 2
6לוסת :+ 66חט;ן סום , אַ.
| לעבּענס פ"ג ,ווין  --לייפּציג,

ז"ז ,)881

292

|

יידישקייט"? ,ווא ער בּאַגרינדעט די
וויכטיקייט פון יידיש פון אָרטאָדאָקסיש:
רעליגיעזן שטאַנדפּונקט .איבֿערגעזעצט
ווערק פון מענ?ף:

אויף דייטש געזאַמלטע

דעלע מוכר=ספרים אין  5בּענד06! :
00065מטטל , 60סזתגות 621 610
6010

הזג(ת68

5606

6101

86062

װאָס אַנטהאַלט אויך אגַענויע טאַבּעלע 
בּערלין  ,)5291--4291וועלכע זיינען מיט
פון די יידישע קלאַנגען און אַן אויסגע:
6

צייכנט

יידיש:דייטש .װערטערבּוך

מיט.

אַרשימה פון יידישע נעמען פון פּער=
זאָנען און געאָגראַפישע ערטער; הגם בֹּאַ2
שטימט בּלויז פאַר פּראַקטישע צוועקן,
איז עס איינע פון די בּעסטע אַרבּעטן
אויף דעם געבּיט ,בּפֿרט בּנונע דעם
עלעמענט פון גאַליציש:פּױלישן יידיש.,
אין זיין אַרטיקל ?די קלאַנגען און דאָס /
א-ויסלייגן פון יידיש" (װיידישע פּילאָ:

לאָגיע?  )111--11/געפּרווט פעסטשטעלן
| אַנײע סיסטעם צו פיקסירן די יידישע
װאָקאַלקן אויפן גרונד פון אינטערדיאַ
לעקטישן פּרינציפּ ,האָט איבּערגעזעצט
אויף יידיש מאַקס בּראָדס ראָמאַן ?טיקאָ

בּראַזעס װעג צו גאָט" (װוועלט:פ"ג",
בּערלין ,1291 ,ז"ז  ,)692אַרױסגעגעבּן

גזסװ0 600001 5006 09/22מט מסעסן
(דערזעלבּיקער פ"ג--)0291 ,בּיאָגראַפישע

666

6400:11

פ"ג",

(טחיוד.

דער גרעסטער אָנערקענונג אויפגענומען.
געװאָרן פון דער גרויסער דײיטשער

פּרעסע ,װאָס האָט פאַרגליכן מענדעלען
מיט

עמיל

זאָלאַ,

גאָטפריד

קעללער,

סערװאַנטעס ,בּאַלזאַק--.זינט  2291לעק?
טאָר פון יידיש אין האַמבּורגער אֲוני=
'
ווערסיטעט,
,טאַפּלען" ,ז,51--41 .
מ .װײנריך ,ש

בּלאָך אַננאַ (

אין דער ליטע ,אױסגעװאַנדערט
יאָהאַניסבּורג/ ,דרום?אַפּריקע,

-

) געבּ,

ואר

קיין
זי

האָט  1291אַרױסגעגעבּן אַ זאַמלונג לֵי:
דער א"ט פפּאָעױע

פוֹן אַ ליטװישער

מיידעל",

בּלאָך אפרים-פישל (---3581
) געבּ .אין האָראַרענקאָ ,גאַ2
ליציע ,געווען לערער אין פאַרשיידענע
יידישע שולן אין רומעניע.

אַרױסגע?

| פּראַגמענטן און מאמרים ,אויסגעקליבּן געבּן א'ט פלשון למודים"  --אַ דייטש?
און איבּערגעזעצט פון לשון:קודש ,עכּדי
מערישע איבּערזעצונג (יאין פערפֿײנער=
צו געבּן דעם מערבדיקן עולם אַן אַריינפיר
זטשעאןַרגאָןי) פון ספר בּראשית ,יעדע .
אין דער אמתער װעלט פון חסירישן
אּאַזונדע=
סדרה מיט איר הפטורה אין ב
געפיל און רעיון" .אַ געװיסע צייט מיט:
געאַרבּעט אין דעם טעגלעכן אָרגאַן פון רער בּראָשור (דראָהאָבּיטש. 59814 ,

ע--ר יוד" ,װאַרשע,
ד -
זאל"
הזאגודת ישר
אין וועלכן אַחוץ אָריגינעלע אַרטיקלען

בּלאָך יצחק (װט1/ג --9781

) געבּ ,אין קליינשטעטל האַצי:

פאַרעפנטלעכט די ערשטע קאַפּיטלען פון לעס ,כערסאָנער גובּ .צוליבּ דער יאַ2
זיין איבּערזעצונג פון גליקל האַמילס פּאָנישער מלחמה פאַרלאָזט רוֹסלאַנד
זכרונות ,אין דעם ;יובּילעאום:בּוך צום  -און זיך בּאַזעצט אין סאָקאַל ,גאַליציע,
זעכציגסטען

געבּורטסטאָג פון ד"ר נתן

בּ ".אָפּגעדרוקט אַן אַרטיקל איידיש און

אַלס העבּרעיִשער לערער,

פירנדיק אַ

קאַמפּ מיט די חסידים .זינט  5091גע=

/

3

כּלאָך--בּלאָשטין

שריבּן פעליעטאָנען ,סקיצן און בּילדער
פונם רוסישן לעבּן אין די גאַליציש?
יידישע צייטונגען (לעמבּערגער שטאָג?

בּלאַט" ,קראָקעװער ;טאָג" א ,אַנד ).און

פונם גאַליצישן לעבּן אִין די רוסלענדל?
שע און אַמעריקאַנער צייטונגען (וי
אָדעסער +גוט מאַרגען") .אין בּוכפאָרם
זאַיונג נשמהלע" (יפּסיכישע איינדרי

קע פין אפַאָטער" ,לעמבערג ,4191 ,ז"ז

 ;64מיט אַ העבּרעיִשן שיר אַלס הקדמה
אוֹן דעם בּילד פוֹן זיין פאַרשטאַרבּענעם
ייַנגעלע ,װועמען די דערציילונג איז גע2
ווידמעט) 1291 ,געקומען קיין אַמעריקע.
זיך

געדרוקט

אין

חדער

עדעם

צייט",

אַמעריקאַנער" ,זינט  3291געפונען זיך
אין סאאַַנאַטאָריום פאַר שווינדזיכטיקע,

בּלאָשטײן הירש |--5981 1

א .אַנד,

|

פּאַרעפנטלעכט

492

אין ומ" /

שקונסט-רינג"  11אַ פּאָעמע זר' עקיבא",
געשריבּן אויך לידער אין משה טייטשס
חכאַרקאָיוער צייטונג? ,שיר ניט אומגעקו:

מען פון די דעניקינלייט ,אַנטרונען אין דער -

דעמאָקראַטישער קאָזאַקן:רעפּובּליק פון
קוֹבּאַן ,געאַרבּעט אַלס לערער אין אַהעפּ- :
רעיִש:רוסישער פּאַלקסשול ,צוריקגעקו:
מען פון קאַװקאַז ,זיך פאַרהאַלטן אין
מינסק ,וואו מיטגעאַרבּעט אין װשטערןי
און אוועקער? ,אויך א"פ ה .דאַיוידס,
ה ,ד--טש א .אַנד 1291 ,צוריקגעקומען
קיין ליטע ,וואו זיך בּאַטײליקט כּמעט
אין אַלץ יידישע אױסגאַבּן ,אויך אין די

ניואָרקער זקונדס" און חפרייהייט" ,גצש

שריבּן אויך פּובּליציסטישעאון

גאָגישע אַרטיקלען ,רעצענזיעס

) געבּ .אין קיידאַן ,קאָװונער געגנט,
אַלס זון פון אַן אָרעמען שניידער .צו

 2יאָר געבּליבּן אַ יתום ,געמוזט מפרנס
זיין די מוטער ,לערנענדיק מיט אָפּגע2
שטאַנענע חדר:יינגלעך און ישיבהיבּחורים,
די ערשטע זאַכן געדרוקט אין װלעבּען
און װיסענשאַפט?" ( 2191אַ שיר א'פּ
מרדכי מולער און אפַאָלקס-מעשׂהלע
אין פערזן זתּנחום:לייבּ בּעל:עגלה") ,גע2

שריבּן א"נ צבי סאַטירישע לידלעך פאַר

פּעראַ.
אאַזו- ,

איבּערגעזעצט שירים פון יעסענין א ,אַנד,
אין בּוכפאָרם :פאויפן זונענטרעפּ" -
לידער ,אונטער דער קענטיקער השפּעה
פון דער רעװאָלוציאָנערער יידישער
ליריק אויס דער צײיט פון דער גרויסער
רעװאָלוציע (פ"ג ײליכט" ,קאָיוֹנע,3291 ,
זיו = ,)45שפּיגלען"  --ראָמאַן (פ"ג
יקולטור" ,ליטע ,4291 ,ז"ז 5291 ,)721

אױיסגעװאַנדערט קיין אַרגענטיגע- ,

בּלאָשטײן עוזר ( -- 0481ט"ז אייר

טונקלס *קרוֹמען שפּיגעל" אין /מאָג
געבּ .אין לאַטגאַליע ,זיין פאָטער,
מענט" און אַ סעריע לידער חשטאַרבענ/ 2אליעזר .,איז געווען אַבּלעכער .געלערנט
דיגע שטעדטלעך" אין קעגעדער אד 2אין חדר און ישיבה ,אויך אין װילנע.
לער" .אין אָנהײבּ פון דער ועלט?
צו  51יאָר זיך גע=
)8

מלחמה אַרױסגעשיקט מיט דער גאַנצער

נומען צו השכּלה

יידישער בּאַפעלקערונג פון יאַנאָוע קיין

און פלייסיק שטו:

אוקראַינע= ,אין אָדעסער
בּען" פאַרעפנטלעכּט

אאונזער לעָ:

אַ גרעסערע

דער?

ציילונג װאַ נייע בּעט" ,דאַן אין כאַרקאָװו
געװען קאַרעקטאָר
איבּערגעזעצט

פון פ"ג זאידיש",

פאַרן טעאַטער

פאונזער

ווינקל" קאָמעדיעס פון לודוויג פולדאַ,
עדמאָנד ראָסטאַן (זדער ראָמאַנטיקער")

דירט רוסיש און
דייטש ,שפּעטער
איז ער געווען אַ
לערער איןזייןגצי

בוױירגנשטאָט

-

און

'
אויך געהאַלטן א
שול:אַנשטאַלט,
י
ד
ע
ט
צ
ע
ל
יאָרן פון זייך

5

-

= ןטשַאל

|

לעבּן .האָט ער געלעבט בּלויז פון זיין.
ליטעראַרישער אַרבּעט .ער האָט איבּער| +
| געזעצט אויף רוסיש

דעם גאַנצן מחזור,

דעם סידור ,די הגדה , האָט פאַרפאַסט
ראוַסישע גראַמאַטיק (אין  2אױסגאַבּן,
איינע מיט יידישער איבּערזעצונג און.

װערטערבּוך צו

ישן
מיט אַ ריוסיישד =

איר) , }אַ לערנבּוך פון העבּרעיש א"ט
זהמנהל--בּדרך סלולה" ,אדַייטשע

מע2

| טאָדע ,איַקאַכבּוך פיר יודישע פרויען"

(די דאָזיקע אַרְבּעטן זיינען אַרױסגעגעבּן
געװאָרן פון פ"ג מ"ץ אין ווילנע) ,צו2
נויפגעשטעלט אויך ארַוסיש:יידיש:העב;

| .296

-

( 3ט ,,לעצטע אויפלאַגע  ,)5291דער

פרויעניאָגער

 .אינטריגען"

,3

אָדער דיא נײמאָדישע .

( 4ט,,

לעצטע

אויפְלאַנע.

+ידיא קאָקעטקע" ( 2ט- ,4981 ,,

זדיא ווייסע מיט דיא שװאַרצע אָדער
דיא ליבּע פון אװַילדען" (פריי איבּער?

זעטצט אויס דעם פראַנצָאיזישען ,פער=
בּרייטערט און בּעאַרבּייטעט" 2 ,ט ,
/ ,4וויכגע דװאָשע פאָרט צוריק פון
אַמעריקאַ",

װדאַס קעסעלע גאָלד אָדער

ד'יטיאשעאוֹצערדיגע כּלה" (מאיינע הומאָריס:
ער צָאהלונג 4

ש|װואַרצע
מיידעל אָדער דער דאָקטאָר 02טי,

,5

חדיא

רעיִש:דײיטש װערטערבּוך (געבּליבּן אין -פתילאָזאָף".
(פאיינע הומאָריסטישע .ער=

כּתב:יד בּיי זיין פאַרלעגער),

דערהויפּט

אָבּער זיך אָפּגעגעבּן מיט פאַרפּאַסן גרע? |
סערע און קלענערע ראָמאַנען און דער?

צָאהלונג",

 2ט,)4981 .

פייער אַרײן אָדער אַרמער
)3

| חדער

בּיסטערער

װאַללײן אין.
גביר" ( 2ט- .
טראָפּעןי

ציילונגען . ,וועלכע ער זאָל האָבּן אָנגצ ;( -איינע הומאָריסטישע ערצָאהלונג"  2ט,
ישריבּן בּיז  ,001פון זי זיינען צוערשט | ,)4981/חדער פעדלער אין אַמעריקא.

געדרוקט

געװען :װפּאַר דעם נײעם

אונ דיא אַמעריקאַנישע גליקען" ,עדער

זיסטעםי

(אַרום  )8781און /דיא אוֹםי.

ע מעשה-בּיכלעך (איניקע פון זײ .
קענ

שולדיגע אָפּפּער אָדער דיא גװאַלד

שדוכים" (ראָמאַן אין  3ט ;0881 ,.לעצ?
טע אויפּלאַגע אין פ"ג ראָזענקראַנץ און
שריפטזעצער ,ווילנע  ;0191בּיי ראָזענ?
קראַנץ און שריפטזעצער

איז אויך גע

דרוקט זיין ראָמאַן אין  4ט .חדיא שטאָרט?

|רויבּער"); זדער בּעל טובה" (,דאָ וערט
געשילדערט ,װאָס עס קען אַרױס קומען

ווען מאַן וִויל אויס ווייכען װאָאינסקאַיאַ
פּאַװױינגאָסט"--אַ ראָמאַן אין  2ט ,,פ"ג

פובּס" ( 4ט ).א .אַנד { ,פון די  2קאָפּ' /

אונטער זיינע איניציאַלן ע; :) 3 .אלמנח
פון ל/עאבַּעדיגען מאַן"; ,א קלאַפּ אין

חויקער" ,ידער לעבּענדיגער מת ,אָדע
דער כּף:הקלעניק", ,דער צווייא:װײיבּער? -

,ער בּדחן", ,דיא הונדערט טוי?
ניק" ,ד

זענד רובּעלדיגע כּלה ,אָדער דער שידוף .
אויס ליבּע", ,דער גולם", ,די פייגעלע
פשפּרינצע דיא
איז אַװעקגעפלויגין"

פּקחית ,אָדער דער חלום אַפען װאָהר",

בי קאַפּעלאָװיטש אין דינאַבּורג, | 1881)1 ,דיא אױסגעבּראַקירטע כּלה", ,דיא רע

די איבּעריקע זיינען כּמעט אַלע אַרױס.+
געגעבּן אין פ"ג מ"ץ ,דהיינו :די ראָ:
מאַנען, :דער בֹּהן" ( 4ט ,).חדיא פינס?

| = טערע וועלט" (יאיין בּילד דער פאַר;
גאַנגענען צייטען",
מאָדישער

חתן"

 4ט), ,דער נאײ

( 2טי,

,)4

דער

קאַרשון אוֹן דיא טײבּעלע", ,דער קאָר:
טענשפילער אָדער די בלוטוגע ראַכעַ

טאָנדע", ,אַפלעק פאַר דיא שטאָדטי!
,דיא צווייטע חתונה" , ,װיכנע דװאָשע
פאָרט נאָך אַמעריקאַי, ,דער קאָרסעט",
,דיא משוגענע" , ,אַמאַנן אויף אַ געלעכ?

טער", ,דאַס עלעגאַנטע פרייליין?, ,איך
ריהר זיך גיט פון אָרט", ,דיא כּלה האָט .
אַטעות געהאַט אָדער איך בּין ניט איך" .
,ד א װײבּעל פון יענער וועלט" ,חדיא יונגע

פּאָאר פאָלק?
שעה אמת',

געשאַנץ

,צווייא הברתּות/

,איין

,דער לעבּעדיגער דרשה:

אָדער אַפייפף פאַר  אַפייפף?,

אונטער דער חופּה", ,די װײיבּעל וויל
אַ מיידעל װערין אָדער ויא געשפּילט

די בּאַשרײבּונגען

און אין דעם דיאַלאָג |

פון די אומנאַטירלעך און מגושמדיק
אידעאַליזירטע פאָרשטײער פון דעם
יונגן ,פציװויליזירטן" דור ,כאַראַקטערי:
סטיש

פאר

זיין קוק

אויף

יידיש

איז

זיין

אַזוֹי געטאַנצט? ,דער בּאַנקראָט אָדער

אַרטיקל ,איבּער דיא אידישע קריטיק"
(אַלס הקדמה צום ראָמאן עדער פּעד:
לער") ,וא
ער אַנטװיקלט אױף
אַ העכסט נ
א
ַ
י
ָ
ו
ו
ן
אוֹפן זי שריפט 2

,דער

און שטעלט.

ניט

ווייב

קיין

און

געלט",

ניט | קיין

,דער גליק:שיהוך", ,דער גולם אָדער
אַלַּלת מיט דרייא חתנים", ,דער בּלוטי:
גער גט", ,דיא געטלער:מײידעל,

פיומער ר' שלמה יאַכנעס? א .אַנד,
משמעות אין אַנדערע פאַרלאָגן זיינען
אַרױס, :דער זאָהן אַלס שדכן? (ראָמאַן

אין  2ט, ,).דיא שוויגער? ( 3ט, ,).דער
לוח פון הײנטמאָדישע ליבּע", ,כאַר-
ליבּטע? (נ"י), ,דיא בּעטלער:מיידעל"
בּ .איז אין זיין צייט
ס
הד.ג--
א .אַנ

שטעלערישן

אני:מאמין

זיך ספּעציעל אֶָפּ אוֹיף דער שפּראַך:
די שפּראַך דאָס איז די כּלי ,אין װעל:
כער עס װערט דערלאַנגט דעם לעזער
די מעדיצין (די זיטנלערע) מיט אַ פֿאַר=

זיסונג (די ערציילונג) ,דאַרף די כֹּלִי
זיין זאױבּערע ,און חדער װאָס שרײיבּט

פון די פּאָפּולערסטע

יודיש ,מוז שרײבּען ריין און ריכטיג,
אוג זיך ריכטען נאָך דער דייטשער גראַ:
מאַטיק פון וועלכער זיא .שטאַממט ,ויא

געגרינדעט אויף גדן ,שידוך ,אומגליק;

דען זיין שפּראַך :װעט אויסקומען אַמיש=

געווען

איינער

פאַרשטייער פון דער יידישער שוגד:לם
טעראַטור,
און זײנע ראָמאַנען און ווייט נאָר מָאגליך איז-.,וואו עס פעהלט
2
ע
ג
ם
ו
י
ה
:
ד
ע
ך
ָ
א
נ
ן
ר
ע
ו
ך
ע
ל
כ
מעשהבּי
אייס אַװאָרט איז גלייכער צו געבּרויכען
לייענט פון די װײניק אַנטװיקלטע פאָלקס/ :אַדײיטשעס אָדער העראישׂעס ,איירער
מאַסן ,לעצטנס דערהויפּט אין גאַליציע,
ער אַזױי
ָּר
ב נא
ַָך,
אּרא
פון אַן אַנדער שפ
אָבּער די ליטעראַרישע בּאַנאַבּונג זיינע
ווייט ,אַז דעם יודישען לעזער זאָל פער:
איז פון גאָר אנַידעריקער מדרגה .דער
שטאנדליך זיין ,ער עס קען קיין דייטש- ,
ד
א
ַ
ר
ף
נ
י
ט
װ
א
ַ
ג
ע
ן
סיוזשעט בּיי אים איז כּמעט דורכאויס
י
ו
ֹ
ד
י
ש
צ
וא שרײבּען;

לעכע חתונת אאַז"ו ,די האַנדלונג  מאַש
אַנטװיקלט זיך אומנאַטירלעך ,די שיל . +װאָס
דערונג איז אומגעלומפּערט ,די כאַראַק:
אָזנע
טעריסטיק פון די העלדן פּאַלש און ניסע,
גוזמאדיק,

דער אידעענקרייז

מוראדיק

בּאַגרענעצט ,די אויפקלערערישע טענ
דענצן קינדיש =נאַיָוו און קליינלעך-בּאַ
לעבּאַטיש ,דער הומאָר ,אפילו אין די
װאָס װערן בּאַצײכנט
דערציילונגען,
אַלס הומאָריסטישע ,אשַטאַרק געמאַ:
| טערטער און אויך דער סטיל איז אומ;

בּאַהאָלפן ,שטאַרק דורכגעמישט מיט רו;

סיציזמען און דייטשמעריש,

בּפרט אין

פון װערטער,
איַזבּשטאָסענד
לאָגיק אוג אָהנע
בּעזאַנדערעס

אַקױדער װעלש,
פאַר דעם לעוער- ,
גראַמאַטישע קענט? -
פון דייטש ,קען

מען קיין יודישער ליטעראַט ניט זיין",

ער טרעט אויך שאַרף אַרױס קעגן דעם

נאָמען זשאַרגאָן ,װאָס די שונאים האָבּן
געגעבּן אויס האַס צו אונזער שפּראך",
און ווייזט:אויף די נייטיקייט צוֹ פאַר:
פיינערן זי ,ו.וייל זי אי וויכטיג דאַ:
דורך ,װאָס פיעלע מיליאָנען מענשען ריי?

דען אויף איהר אין אַללע ווייטע לענדער,
אוג ,,.זיא האָט אַלאָגיק מיט אַנראַמאַטיק

א
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ויא אַללע שפּראַכען ,אונ האָט אַגע:
רטה
ועןע -
ויס
וו

אין דער

ליטעראַטור".

אין דעם זין האָט ער איך פאַרעפנט:
לעכט אַ פּאָר אַרטיקלען וועגן דער יידי=

שער שפּראַך אין ?הצפירה"  6981און
געפּרוווט אַפילו צונויפשטעלן איַידישע
גראַמאַטיק

(געבּליבּן

ניט

פאַרענדיקט {'

געפינט זיך בּיי זיינעם אזַון)---אין 0981
איז בּ.געווען רעדאַקטאָר פון יאיַדישער
צייטונג ,װאָס איז אַרױס אין לאָנדאָן,
געשטאָרבּן איז ער אין װאַרשע.
דור

רבּניו

וסופריו,

ה"גג

בּלום איזראַעל (1ש-9751 11/
ווער גובּ.,

 7881אױיסגעװאַנדערט

קיין

אַמעריקע ,געוואוינט אין ניוײאָרק ,פי:
לאַדעלפיע און זינט  0191אין שיקאַגאָ

אָנגעהױבּן צו שרייבּן לידער נאָך ייִנגל?
ווייז און געדרוקט זיי אין פאַרשיידענע
צייטונגען ,װי ;פּאָרווערטס" ,פ .א .ש,".
זאבענד:צייטונג" ,חאידישער רעקאָרו",
זאידישע .אַרבּעטער-וועלט",

ליש,

אין בּוכפאָרם:

בּרעג"  --סקיצן

טעגלעכע

"פון בּרעג צו

לױט אָט די אָפּטײ=

לונגען 1 :אין דער אַלטער היים 11 ,איך
ניער היים,

 10מאַן און װוייבּ,

שטיל"  --לידער

(פ'ג פפּאָעזיע אוך

עז מיידלעך,

) געבּ .אין ניעזשין ,טשערניגאַ?

|

אַלס אַרבּעטער ,דעבּיוטירט  6091מיט
אַליד אין זפ .א ,ש ".און אסַקיצע אין
װפאָרװערטס" ,ואו פון דאַן אָן רעגל=
מעסיק געדרוקט סקיצן ,זיך בּאַטײליקט
אויך אין אייניקע אַיַדערע אױסגאַבּן,
וי א .רייזענס חדאָס נייע לאַנד" ,זמ"בּ
װליטעראַטור" ,חדער אינזעל" .מאַ כע
פון זיינע לידער איבּערגעזעצט אין ענג=

דער

1

|

ר003

ש בּחוֹרים;

/אין דער /

פּראָזע" ,נ"י  ,9191ז"ז  023און 512)4

בּלומענפעלד (זאב) לופּום (וא7/ו

) געבּ .אין בּאַטאָ?
--- 9
שאַן ,רומעניע .,זיין פאָטער ,חזן און .
שַטרענג טראַ.
שוהט ,האָט אים געגעבּן א

דיציאָנעלע דער?
ציונג אין הדה/
און ישיבה ,נאָ-
בּר-מצווה אָנגע+

/

|

חוועלט" א ,אַנד ,אַן אױיסװאַל פון זײ
אַרױסגעגעבּן אביּןוכפאָרם א"ט עגרינע | היבּן פאַר זיך
צווייגן" (שיקאַנאָ,)2291 ,
צו לערנען רומע?

ניש און דייטש
בּלום יצחק -- 7881 0011
) אַדאָפּטירטער נאָמען פון .און צו בּאַקענען
קיריװאָגאָג געבּ .אין טשעכי;  -זיך מיט דער איי:
י
ראָפּעיִשער ליטעראַטור .צו  61יאָארַװעק
נאָווצע ,גראָדנער געגנט ,אין אַ פאַמיליע
קיין טשערנאָװיץ ,וואו בּאַוכט .דעם
:
פון  אַן אָרעמען

בּעל:מלאכה ,גע?

אוניווערסיטעט אַלס פרייער צוהערער,

לערנט אין דער
שטעטלשער תּ"ת,

דאַן אצַייט געלעבּט אין אונגאַרן ,בּײ
| זיינע קרובים פון פאָטערס צד ,אויס ע*
לערנט די אונגאַרישע שפּראַך און זיך
בּאַקענט מיט דער אונגאַרישער ליטעראַ=

ניט האָבּנדיק קיין
גראָשן אויף טיגט .
און פּאַניר ,גע:
שריבּן מיט קרייט
=
אויף די װע.ט
און די טישן 5091 .אױסגעװאַנדערט
קיין אַמעריקע ,ואו ער איז בּאַשעפטיקט

טור ,צו  91יאָר געקומען קין פּאַריז- ,
אַלס פרייער סטודענט שטודירט די
פראַנצויזישע שפּראַך ,געשיכטע ,פּסי=

כאָלאָגיע ,פּילאָסאָפיע ,בּיז דער מלחמה
זיך מפרנס געװען פון פראַנצויזישע.
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בּלומענפעלד

לעקציעס ,זינט  7191מיטאַרבּעטער פון
פאַרשײידענע

טעגלעכע

פּראַנצויזישע

צייטונגען און זשורנאַלן ,9191 ,זוכנדיק
 אומעטום בּאַלשעװויזם ,האָט די פּאַריזערפּ-אָליצײ = אים .געװאָלט אַרױסשיקן פון
פראַנקרייך ; דאַן האָט אגרַופּע שריפט?

שטעלער ,צװוישן זי אַנאַטאָל פראַנס,
װיקטאָר בּאַש ,פּאָל פאָר ח--דער פּרינץ

פוֹן די פּאַעטן" ,בַּאַרבִּיס,

אַנד,,

דיהאַמעל אי

פּראַטעסטירט דור |ך דער פּרעסע,

203

איז' מיט גרויס ערפאָלג אויפגעפירט גע=
װאָרן פון מאָריס שװאַרץ אין יידישן
קונסט:טעאַטער ,ני  --)4291זייער 8

 גרויסן פאַרדינסט האָט בּ .דערװאָרבּן אַלספּאָפּולאַריזאַטאָר פון דער יידישער ליטע:

ראַט ר פאירןאנקרייך סיי דורך איבּערזע?

צונגען פון יידישע שריפטשטעלער סײי
דורך אַרטיקלען און רעצענזיעס איבּער זי
אויף עטלעכע בּענד אין די פאַרשיידנסטע
צייטשריפטן ,אָנהײבּנדיק פון -גמזטהן'ן
 6און בּאַרבּיסנס  6041און אויס?

און מ'האָט בּ--ן אַרײנגעזעצט אין אַ
קאַנצענטראַציע:לאַגער אויף  61װאָכן,

געלאָזט

בּיז ער איו נאָך אאַינטערפּעלאַציע אין

ער פירט אסַפּעציעלע

פּאַרלאַמענט אַרויס פריי--,אין יידיש האָט
| בּ .דעבּיוטירט

מיט אַן איבּערזעצונג פון

אַנאַטאָל פראַנס אין דער ,פ ,אַ .שי"
נ'ײ ( 3191נאָך פריער געשריבּן פערון

אין יידיש און דייטש) און מיט אַן אַר:

מיט

,6140:610 60 6002171

רובּריק איבּער

דער יידישער ליטעראַטור.
פאָרם
6

אַרױסגעגעבּן:
206162/ 6614146

פֿתסעס0זס? ,

וואו

אין בּום?

אַ מאָנאָגראַפיע
( {. }.פ"ג

 ,)6191װועגן

|56ן

וועלכער די

קריטיק האָט זיך זייער װאַרעם אָפּגע=
רופן ,בּפרט אַנדרע ספּיר ,האַן רינער

טיקל ועגן בּאַרימטן .פּראָװאַנסאַלישן
דיכטער פרעדעריק מיסטראַל אין דער
ווילנער זיוד ,וועלט"  ,4191ש-- 5191 .

טאַיפאָד;

 9געדרוקט איבּערזעצונגען פון מאָפּאַ:

וטן ( 61 -20108/פ"ג עס 1 2 60029912062

סאַן און אַן אַרטיקל איבּער

שעקספּיר

| אין זאַרבּײטער פריינד" ,פון דאַן אָן זיך
בּאַטײליקט אין דער נ"י יידישער פּרעסע,

אין װאַרשעװער ײהיינט" ,ווילנער ,טאָג",
לאָנדאָנער װרענעסאַנס" (אַן אַרטיקל
איבּער דעם פראַנצויזיש:יידישן דיכטער
אַנדרע ספּיר) ,אין די פּאַריזער ,העפטען
פאַר ליטעראַטור און קונסט" ( 1נומער,

ןש  -- 0291אַן אַרטיקל

איבּער

פרץ),

און דער בּאַרימטער דיכטער לאָראַן
אַבּאַנד פון שלום אֵשׁ א"ט

6זט ,11פּאַריז ,2291

אַנטהאַלט אויך די

איבּערזעצונג פון חשטעטל" ,פאַבשלום
און רות" ,זאין אקאַַרנאַװאַלינאַכט" און
,דאָס קוילערגעסל") און -אַ6/2ס1סחומא
6000 0651

( 566פ"ג

60618/

.,=.

אַנטהאַלט דערציילונגען פון ממ"ס ,פּרץ,
פרוג ,ש"ע ,שאַפּיראָ ,בּערקאָװיטש,

יונה ראָזענפעלד ,אברהם רייזען ,װויי= 
|סענבּערג ,בּלינקין און שלום אַש ,מיט.

זפּאַריזער בּלעטער", ,ליטעראַרישע בּלע:

נאָטיצן איבּער זיי) .זיינע אַנדערע נאָך

טער" א ,אַנד ,.געשריבּן דערהויפּט אי:
בּער שריפטשטעלער און קינסטלער ,װי
אויך קאַרעספּאַנדענצן פון פּראַנצויזיש:
יידישן לעבּן ..האָט איבּערגעזעצט אויף
יידיש מאָליערס ;דער קאַרגער" . ,פּיער
לואיס ראָמאַן ײאַפּראָדיט" ,ראָמען ראַ:
לאַנס חוועלף" (אַלע איבּערזעצונגען נאָך

אין בּוכפאָרם ניט פאַרעפנטלעכטע אי

ניט פאַרעפנטלעכט ,נאָר ראָלאַנס דראַמע

בּערזעצונגען אויס דער יידישער ליטע=

ראַטור :י .אָפּאַטאָשוס /אין פוילישע
וועלדער" ,ײראָמאַן פון אפַערד:גנב". ,
זלינטשעריי";

פּרצעס /מסירת נפש"ן

בּערגעלסאָנס זאין אַ פאַרגרעבּטע שטאָט"ן.
ש"ע--ס װאַן עצה" ,ײאַ דאָקטאָר"; אויך
אַס 5שירים פון יידישע דיכטער אין די

302

|

-

בלומענפעלר  --גלומשטין

עג

יה

4

+

דראַמען פון ש .אַש יגאָט פון נקמה"  .מען מיט די מיטגלידער פון'דער יג.י ס;י
|און פון דוד פּינסקי חדער אוצר? ,האָט
ד"ר א-ז (אַשפּיז?) און ד"ר טימין
אוֹיך אָנגעשריבּן אין פּראַנצוֹיזיש בּיז איבּערגעועצט דעם ,קאָמוניסטישן מאַ | .

אַ 002אָריגינעלע סקיצן און ראאַָמאַן

ניפעסט" פון קאַרל מאַרקס אוֹן פיירף 
ריך ענגעלס (שפּעטער אויך אַרױס אין

אוֹיס דעם יידישן לעבּן ,אַחוץ אַ מאַסע
אַרטיקלען איבּער ליטעראַרישע ,עסטע= פ"ג חדי וועלט" ,וילנע) ,אויסערדעם
| טישע און געזעלשאַפּטלעכע ענינים-,
האָט בּ .בּאַאַרבּעט אָדער איבּערגעזעצט

אויף יידיש איניקע אַנדערע סאָציאַ

בּלומשמיין י( ,אַרוֹם --0781

) געבּ אין מאָהליעװ (?) ,ווייס / :ליסטישע בּראָשורן ,ווי --חװאָס יעדער .
רוסלאַנד ,בּאַקומען אַ יידישע דערציונג ,אַרבּעטער דאַרף װיסן און געדענקען",

.פון װאָס איינער לעבּט" אאַזוו ,עה

האָט ער שוין יינגלווייז געשריבּן קאָ:
רעספאָנדענצן אין חזהמליץ" אוֹן חהצפירה" | ,האָט זיך אויך בּאַטײליקט
שפּעטער האָט ער שטודירט אין שווייץ ,לאַנדאָנער אֵױבּעטער:צייטונג

= גע
ענדיקט מיטן טיטל ד"ר אַלס אינזשע- ,
ג
י
ע
ר
:
כ
עמיקעת און געווען אַ געװיסע

צייט פּריוואַט:דאָזיענט אין איינעם פון
| די שווייצערישע גוניווערסיטעטן .אַלס
מיטגליד פון דער ,גרופּע יידישע סאָ:
ציאַליסטן( 00יג ' ; ס ,)",וואָס האָט זיך
אָרגאַניזירט אין בּערן  6981דורך אַ

וועלט",
;אידישען

אין דער |
/די נייע

אין חצוקונפט", ,פאָרװוערטס",
אַרבּײטער?; ,אַרבּײטער-שטי:

מעח .,וואו ער האָט פאַרעפנטל;כט פאַר- :
שיידענע פּובּליציסטישע ,בּעלעטריסטישף-

און נאַטורװיסנשאַפטלעכע אַרטיקלען

סוף  5091האָט בּ ,פאַרלאָזט אויסלאַנד
און זיך בּאַזעצט אין ווילנע ,וואו ער
האָט גענומען אַ נאָענטן אָנטײל אין.
קרייז נאַציאָנאַלגעשטימטע סטודענטן:
סאָציאַליסטן מיט חײים זשיטלאָװסקין ודעם בּונדישן כאָגבּלאַט דער וועקער" -
בּו אש ,אויף אַרױסצוגעבּן פאַר די יידי; (שפּעטער פאָלקסצייטונגי) ,וואו ער
שע אַרבּעטער סאָציאַליסטישע בּראָשורן | האָט כּמעט טאָג;:אײן טאָג:אױס געַ/ :
אוי זיך
האָט בּ ,גענו
אין יידיש
,

מען

ף

 -שריבּן

פּובּליציסטישע

און פּאָליטישע

|איבּערצואַרבּעטן און פאַרייִדישן סטעפּ? אַרטיקלען ,קליינע פּעליעכאָנען אױף
ניאקקראַווטשינסקיס זמעשה פון פיף
בּרידער"- ,װאָט האָט געזאָלט אַרױסגײן פירט די אָפּ |טײלונג פו |ן דער פיע :2
פאַרטיעטנדיק די פּאָױציע פון /
די ערשטע מיט א פּראָגראַם:אַרטיקלטטסע|",
אַלס גריינפיר  ,פאַרװאָס עפּעס דווקא ; גאַציאָנאַלן פליגל אין ,בּונד" .שפּע
יידישי? פון זשיטלאַװסקי ,אָבּער צוליב | טער .איז ער געװען לערער פון נאַטוױ:

| יידיש:געזעלשאַפטלעכע טעמען ,אויך גי -

| דער פיינדלעכער בּאַציונג צו יי דיש מצך 
די דעמאָל.יקע יידיש?סאָצֿיאַליסטישע.

| װויסנשאַפט

אין

דער גימנאַזיע פון אָב2

טאָקאָלטקי:גורעװיטש ,געשטאַנען נאָענט/ .
צו א ,ליטווינס זשורנאַל אלעבּען און /
ויסעגשאַפט" ,01--9091 ,וואוער האָט גע -

קרייזן האָט דער דאָזיקער אַרטיקל ניט
געקענט ערשיינען אונטער אסאַָציאַלי-
סטישער פירמע ,און די זמעשה" אי דרוקט פּאַכּולער:ווי|סנשאפטלעכע אַר:
אַרוֹיס צָן דעם אַרטיקל (װעלכער איז | טיקלען (למשל ,װדאָס קינד אין דער
ערשט שפּעטער מיט עטלעכע יאָר פאַר? .פאַמיליע", ,קאַלט און װאַרם" ,אדאַרװין
עפנטלעכט געװאָרן אין ,פאָרווערטס") .און זיין טעאָריע" ,,האַלײס קאָמעטע"): ,
אי דער אייגענער צייט האָט בּ ,צואַג  -זיך אויך בּאַטײליקט אין עפרייגד" און .

/

בּלומשטיין  ---בּלידין  =-בּלייכער  --בּליישטיפט.
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אַנדערע

אויך א"פּ

אױסגאַבּן,

ק .פרומין ,בּלומין ,ב .בּיילין ,איַיד,
רב קרוב א .אַנד ,זינט אומגעפער 2191
וואוינט בּ ,אין בּאַקן אַלס אינזשעניער

חטשיילד האַראָלד?

אין זשיטלאָווסקיס

;דאָס נייע לעבּען"  9091און א ,רייזענט
זאײיראַפּעאישער ליטעראַטור" (ניט פאַר:

ענדיקט),

װאַרשע

וואוינענדיק  -אין

אויף אפאַַבּריק ,צוריקגעצויגן פון דער  - 11--0191-אָנגעהויבן צו איבּערזעצן גע?
 +טעס ?פויסטי פאַר דער ;אײיראָפּעאישער
יידישעױ ליטעראַרישער טעטיקײט ,
ליטעראַטװו? ,האָט אויך געשריבּן ארי
פּ אנמאן ,אין ומ"ב  52,יאָר" ,ז07 .

בּלידין יהודה (--5481 04/92אָנהייב ג-ינעלע לידער ,,עטלעכע ריזעבּילדער.
 )8געבּ .אין זאַגער ,ליטע ,בּיו דער
חתונה' געלערנט ,דערנאָך זיך |גענומען.
צו מסחר ,געפּרוּווט זיך אויף אײנאַרדע2
נען אין ריגע 1981 ,עמיגרירט קין
/אַמעריקע און זיך בּאַזעצט אין שיקאגאָ,
ווא ער האָט געהאַלטן אקַראָם ,געגעבּן.

(פון איטאַליע און פּאַריז) .דערציילונגען
(אַ סעריע

,פּאַריזער זיטן"),

אַרטיקלען

איבּער קונסט און טעאַטער ,קאָרעסטאָגי.
דענצן; דערהױפּט אין א ,רייזענס אויס-
גאַבּן ,װי /דאָס גייע לאַנר",

אױך אין

חפרייגד" - ,לאָנדאַנער /צייט" און אַנד,
העבּרעיִשׂע לעקציעס ,געוען אַן אַגענט  .שפּעטער געלעבּט אין אַמעריקע און -אין .
פון צייטונגען און לסוף  --הױפּטפאַר? לאָנדאָן ,נאָך  דער מערץ:רעװאָלוציע
פון דער העבּרעישער ענצי:

טרעטער

קלאָפּעדיע "אוצר ישראל" (דאָרט אנב
פאַרעפנטלעכט דעם אַרטיקל איבּער שי:
קיגאָ) ,האָט זיך בּאַטײליקט אין דער
העבּרעיִשער פּדעסע פון אַמעריקע ,דער?

הױפּט א"פ יבּ"א ,געמאַכט אַ רושם מיט
זיין פּאָלעמיק אין דער שיקאַגער 6060-

|45/-סק קעגן דעם רוסישן אַמבּאַסאַדאָר
גראַף קאַסינאָ נאָכן קעשעניעוער פּאָ:

גראָם+ ,אין יידיש געשריבּן אין די שַי;
|

קאַגער צייטונגען,
קלמן צבי (קי מרמר),
משכיל אין דער

,יהודה בלידין---דער

שריפטשטעלער",

אין.

י,ידישען.

רעקאָרד",6 ,

ב;ײַכער יחוקאל (--4881
) געבּ ,אין װעראָ ,ליפלאַנד ,געָם /
ענדיקט אין רוסלאַנד אַ פעלדמעסטער:
שול,

איו

ער

געפאָרן

צוריקגעקומען קיין רוסלאַנד ,די לעצטע.

יאָרן צוריקגעצויגן

ליטעראַרישער טעטיקייט אַלס אָנגעזע:

ענער בּאַאַמטער אין קריגסקאַמיסאַריאַט- ,
אין בּוכפאָרם ; מוועה און אונרוחי (פ"ג
שקונסט" ,לאָנדאָן  -- )6191אַ:האַלט
זיינע עטלעכע און צװאַנציק אָריגינעלע

לידער און אײניקע איבּערזעצטע פון
בּייראָן ,פּאָל ווערלען א ,אַנד ,,אויך דעם -

ערשטן געזאַנג פון חטשיילד האַראָלדײ;

זהימעל און ערד" (ידער מבּול")  --פון

לאָרד בּייראָן (ידרום:פ"גיי ,קיעוו,9191 ,
זיז ,)84
מ ,כ"ץ, ,אײיראָפּעאישט ליטעראטור?; ש ,פּאַן,
,דאָס נייע לעבּען ,זמ"בּ ,לאָנדאָן  6191ל ,גאַמ
ּ,יכער*װועלט" ,קיעװ- ,3-:2 ,
לען .ב

בּליישטיפט משה =-=2981

) געבּ .אין לאָדז .ביז 1י0אָר

קײן איטאַליע,

וואו ער האָט שטודירט מאַטעמאַטיץ אין

פון דער ידישער

געלערגט אין הדו,

/

דערנאָך אין אַחדר

רוימער אוניווערסיטעט ,שפּעטער אַ גצ?

מתוק!

וויטע צייט געהערט לעקציעס אין דער

זאַנטװערקער:שול ,וועלכע געענדיקט צו
 6יאָר .,צוליט .חילול:שגת האָבּן די

פּאַריזער סאַרבּאַנע .זיין ליטעראַרישע

טעטיקייט אָנגעהױבּן אין אַמעריקע מיט
דעו איבּערזעצונג פון בייראָנס פּאָעמע

אוֹךְ אין דער אַסימילאַטאָוישער.

פרומע עלטערן אים ניט געלאָוט אָנק.
מען אין אמיַטלשול און ער איז געװאָרן
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אַ אָנגעשטעלטער אין אַ מאַנופאַקטור:גע?  .טאָגײ ,אַחוץ עטלעכע אַריגינעלע דערציילונ?

גען ,איבּערזעצונגען פון טשעכאָװ ,פאַר?
עפנטלעכט פּאָליטישע אַרטיקלען ,אינטער=
וויוען ,איבּער אַרבּעטער:פראַגן ,פעליעטאָ

שעפט ,זינט  6191מיטאַרבּעטער און
נאָכן אַװעקגײן פון ישעיה אוגער--פאַק?
יטישער רעדאַקטאָר פון אלאָדוער טאַגע?
בּלאַטײ ,וואו א"פ עפרוני פאַרעפנטלעכֿט
ידישע געזעל:
איבּער
אַרטיקלען 
שאַפּטלעכע פּרצָגן,

נען ,צייטונגסראָמאַנען (אין חדער צייט"),

אויך איפּ נ .בּ ,לינדער ,נפתּלי בּ--ער,
נון בי נדר ,ראָזע בּעדריק (זיין פרויס
נאָמען) ,נאַטאַן ערנבּילד,

טעאַטער-רעצענזיעס

| = אאַז"וו ,אַ געוויסע צייט געווען אויך
בּלינקין מאיר (111---9781ע )5191/געבּ,
לאָדזער קאָרעספּאַנדענט פון פהצפירה".
א'פּ עני ,איבּערגעזעצט אויף ידיש:
אין פּערעיאַסלאַוו ,פּאָלטאַװער גובּ ,בּין
ד"ר ל ,פּינסקערס קאױטאָעמאַנציפּאַציע?  01יאָר געלערנט אין תּ"תּ ,אַלגעמײנעצ
(פ"ג .קבּית עםי ,לאָדז ,)9191 ,ד"ר מי
בּילדונג בּאַקומען אין דער קיעװער
פסּמ;אַניקס /פּסיכאָלאָג'ע פון גלות:יודעג?
האַנדלסשול 4091 ,אױיסגעװאַגדערט קיין
טום" (דערזעלבּיקער פ'ג) ,הענריק  -אַמעריקע ,וואו ער איז געווען בּאַשעפ?
שענקעוויטשעס היסטאָרישע טרילאָגיע
טיקט אַלס מאַסאַזשיסט ,האָט דעבּו?
טירט מיט דער דערציילונג /דער יתום"
?מיט פייער און שווערד" (פ"ג ש .יאַטש=
| קאָווֹסקי ,װאַרשע  ,)4291דער מבּול" און | .אין צייט:גײסט?  6091און זינט דאַן
;פּאַן  װאָלאָדיצַװסקי , אויף העבּרעיִש .פאַרעפנטלעכט צענדליקער נאָװעלן און
איבּערגעזעצט דערציילונגען פון ל ,זשיט?
סקיצן ,אייניקע א"פ בּ .מאַיער ,אין
|ניצקי און א ,אײזענשלאָס (אין זהצפירה")
פאַרשיידענע צייטשריפטן ,וי פּינסקיס
"
און יעזשי זשולאַװסקיס זשבּתי צבי
זאַרבּעטערײ ,פדעם אידישען קעמפּפער",
װדאָס יידישע פאָלק" ,װפאָלקסבּלאַט?,
(פ"ג א .י.שטיבּל),

|

בּלינדער נתן (--5881 0/52

) געבּ ,אין בּאַרדיטשעװו ,אוקראַי:
נע ,אַלס זון פון אפַאַרמעגלעכן סוחר,
בּאַקומען .אַ משכּיליש:יידישע דערציונג,
צוליבּ דעם פאָטערס שלעכטע געשעפטן
אױסגעװאַנדערט  3091מיט נאָך דרי
בּרידער (פון זיבּן) קיין אַמעריקע .דע*.
בּיוטירט מיט אייניקע שטימונגט-בּילדער,
סקיצן און לידלעך אין דער חפ .א .שי

און דעם אאידישען קעמפּפער" ,אונטער
דער השפּעה פון שלום:עליכם,

בּּיי ווֹעם

מען געווען אַן אָפטער איינגייער,
5

זינט

אָנגעהויבּן צוֹ שרייבּן אָפּטער אַלס

ש.ענדיקער מיטאַרבּעטער

פון "דער

גלייכהייט" א"ר פון מאָריס ווינטשעווסקי
און איר המשך /די גערעכטיגקייט" א"ף
פון ש ,יאַנאָווסקי,

דאַן פון דער טעג

לעכער +צייט" און זינט  1291פון זדעם

שיק ,גער ;אידישע אַרבּײטער:װועלט",
,דאָס גייע לעבּעןי ,פצוקונפטש א ,אַנד,,

וי אויך אין דעם דורך אים רעדאַק?
טירטן זמ"ב ,דאָס אידישע לעבּעןי ,גי
אין בּוכפאָרם אַרױסגעגעבּן:
.9
/װייבּער" (זאַ פּאָעמאַ" אין פּראָזע ,פ"ג
ל פּרידמאַן ,לאָנדאָן ,0 ,ז"ז ,)54
אדעױ סוד"

(דער זעלבּער פ"ג,

,9091

זיז  ,15מיט אַ פאָרװאָרט פון לעאָן ס,
מאַיִסעיעװײלעאַנטעוו) ,װדאָקטאָר מאַכאָ?.

ווער" (נ'"  ,0191ז"ז 23

אקאָרטעג=

שפּיל" (נ'"  ,4191ז"ז  .)401דאָס רוב

פין זיינע דערצײַלונגען שילדערן דאָס
יידישע -פאַמיליענלעבּן ,די ליבעספאר! |
העלטענישן צווישן  יונגע מענטשן.,
אומטריישאַכּט פון דער פרוֹי ,ער וט
אויך בּאַהאַנדלען די פּסיכאָלאָגיע פון
סעקסועל-אַנאָרמאַלע (ודאָס רצטעניש".,

09

.0

בּלינקין  ---בּישאָף  --בּןְידיר

;דער סוד"),

טפסן (ליפּציג -- 5981 ,אאַןַלט;ײרי

די פּראָבּלעם פון גלױבּן

/

:

:

און אומגלױיבּן (װדאָקטאָר מאַכאָװער") ,שער כּתבייד קתּולוות ישוױ אויס דער
עס פילט זיך אָבּער נאָך אין זיינע זאַכן -בּאָדלעיאַנאַ  +אין אַ אומגענויער לאַטײ+
נישער טראַנסקריפציע); 064.069:681-
די אומרייפקייט ,אָפט אױך די צוגע:

| טראַכטקײט , זיין סטיל איז נאָך רוי,

װ ---( 4640 600816011021קאיין פּראַקטי?

צוֹ גראָבּ

שעס זשאַיגאָןײואָרטערבּוך נעבּסט קור=
צער גראַממאַטיק אונד געשפּרעכען{ ,ר=

מאָנט די קינסטלערישע מאַניר פון אַ
שמר) ,און דער פריצייטיקער טוט האָט
אים אַװעקגעריסן ,איידער ער האָט בּאַַ
וויזן צו אַנטװיקלען זיין קינסטלערישע

רעדענסאַרטען עטצ ,,קאַ+

די רעאַליסטישע שילדערונג

(למשל ,אין אקאָרטענשפּיל" ,װאָס דער:

בּאַגאַבּונג

צאָהלונגען,

לענדער ,צאַהל ,:מינץ :אונד געוויכטס:

טאַפעל" :-3-טע ,פעלליג נױבּעאַרבּײ=
טעטע אױפלאַגע ,לײפּציג  ,)1091אין
דער לעצטער אױכגאַבּע א"ט  8611

און בּאַװערן די האָפענונגען,

װאָס מ'האָט אויף אים געלייגט אין די
יידישליטעראַרישע

/-סםת 60051601-0031064/

קרייון פון אַמע2

ריקע,

סנ
|

|

י עי, ,א רויהער טאַלאַנט? ,אין זמ"בּ ,ליטע*
רצטיר"  {1ס .ק .שנעעפאַל ,אין ,דאָס נײע
לעבּען";/ 9091 ,
פון י ,ל .פּרץ ;1

,יודישע װאָכענשריפט" א"ר
ד"ר ה .זאָלאָטאַראָו; ,צוי

קונפט?  0191ל .בּלומענפעלד 6100108)082
(װאו ס'איז אויך איבערגעזעצט בּ--ס ,דאָס
|
ליד פון טויט"),

|

בּישאָף עריף 0ש--5681 03/
)עבּ .אין גערליץ ,פּרײסן,
ג

קריסטלעכער אָריענטאַליסט ,האָט ציא

(פאַרעפנטלעכט:

640421

8006

זס8

 )9081(, 6101 021229461מ62016916טט,
600ז:3 ,3001(,/ 141טע אויפלאַגע )32016

044

8

פ1פסן

()4001

6111861 3110

 600162 66מז!  )5091(/זסמ1טטגק

 4160מז)6091(, 09100:9048-:96181154 1
(6410 4. 00/21 4001 8692/04112 )7091

(6 610600612 66/ 41200861 )41:3191וכן
100422-

( 166 041400261 )201/זססמו שו

/ 603 212-סגה

1692 )2201(,

 0063/מסע 320 0008(002 )92901ז2-08860

סמספוח

(5 )2201טמס;
איך

אאַ.נד,

אַ

604

(?קורצגעפאַסטעס

ז60091066
װאָרטערבּוך

פיר האַנדעל אונד פערקעהר"; :4טע,
אינגאַנצן איבּערגעאַרבּעטע * אױפלאַגל,
לייפּציג  ,6191ז"ז  -- )801געהערט צו
דעם מין װערטערבּיכער ,װאָס פאַרבּינדן

יידיש מיט די דייטשע גױיגער:שפּראַכן?
(ב ,האָט אוֹיך אַרױסגעגעבּן אַ 6118:-על
 061164וקפנז/ס66 .)60

מסטט,

לײפּציג

 ,5וואָס בּרענגט אין זיין ערשטן טייל
אויך איידישדייטשע? אויסדרוקן); די
ערשטע אוױסגאַבּן פון בּ--ס ,דאָלמעט:
שער" זייגען דערהויפּט פאַרשפּרײט געווען
צווישן די מיסיאַנס?אַנשטאַלטן פאַר יידן. ,

בּשעת ווען די 4:0ע אױסגאַבּע איז בּל:
שטימט געווען

פאַר דער דייטשער אַר=

מיי אויפן מורח:פראַנט,
| קירשנערס .5291 ,10601

בּן-אדיר (כ"ב שבט --8781
) פּסעװודאָנים פון א .ראָזין,
געבּ .אין קרוטשע ,אױיף דער גרענעץ
פון נאָהליעװער און מינסקער גוֹבּ ,דער
פאַטער איז געווען אסַוחר ,װאָס אין

נאָך דער /גרויסער שרפה" ,וען דאָס

פּאָליטישע בּראָשור  766 650מז )4:60:21

גאַנצע שטעטעלע איז אַװעק מיטן פייער,

סטּעציעל

פּאַראָרעמט געװאָרן ,די מוטער --אַטאָפֿ-

זיינע

טער פון דעם עטעטלשן רב ,ר' יעקם
א!ַראַנסאָן  (אנכיס אַ מומע און אשַוע=

60סטטן ( ,6191ז"ז .)06
צו ייוישיסטיק

האָבּן אַ שייכות

אַרבּעטן ; 9600910646-0031061 606,1 :מום

314

בּױאַדיף  7 .

סטער פון דעם שפּעטערדיקן קיעווער
און צולעצט

תּל:אָביבער

רב),

ציאַלן .מאָמענט און דעם נאַציאָנאַלן.

אַפרוי

פון  5בִּין  7יאָר

כע הונדערט רובּל און  1091אַװעק קיין
פּאַריז ,אַיאָר צײט געהערט לעקציעס

געלערנט אין חדר ,דערנאָך בּיו  41יאָר
יי דעם

זיידן  --תּלמוד.

זײער פרי

אין דער פרײער ווסישער

אָנגעהױבּן צו לײענען די העבּרעישע
השכּלה:ליטעראַטור

וואו העאסָבּן געלײיענט

און שוין ייַנגלװיין

הויכשול,

די בּעסטע און

זיך קיין אָרט ניט געפונען .אין פּאַרין
געלעבּט אין דקירייון פוֹן דער סאָציאַ?

יאָר קיין אַנונג.
גיט געהאַט פון.
לימודי:חול ,שפּע?
טער אַריבּערגע?

ליסטישער עמיגראַציע און רעװאַלוציאָ:
נערער סטודענטנשאַפט און געפּרווט

ווירקן קעגן זײיער אַסימילאַטאָריש.
קאָסמאָפּאָליטיזם ,צוריקגעקומען קיין רוס:
לאַנד ,זיך אַרומגעטראָגן מיט דער אידעע
צו גרינדן אַ יידישע נאַציאָנאַלע רעװאָ  /

פאָרן קיין גלו; -
כאָוו לערנען בּיי
אַ פעטער ,דעם רב
פון שטאָט ,און דאָרט זיך אָנגעהויבן
צוצוגרייטן אַלס עקסטערן,

צן  61יאָר

אַװעק קיין אָדעס ,געלעבּט אױך אין
|מינסק און דערנאָך אין כאַרקאָוו ,אַריץ
אין די קרייון פון דער רעװאָלוציאָנער;

|

סאָציאַליס
מוזט פירן טיאַשעקראַמיפוּגנטפ,אַרמיט דעוםעלכיעדיגשעןז |

לוציאָנערע פּאַרטײ ,װאָס האַבּנדיק אין
אױיג דעם טעריטאָריאַליסטישן ענדציל,
זאל זי אַרױסגײן פון די טאָגטעגלעכע
אינטערעסן

און בּאַדערפענישן

יידישע פאָלקס .אָסן,
פּאָגראָם אָנגעשױיבּן
פון דער געפּלאַנטעח
 3זיך בּאַטײליקט

פון די

נאָכֿן קעשעניעוער
אַ מין מאַניפעסט
פּאַרטײ ,האַרכּסט
אין דער קיעװעף.

נאַציאָנאַליום .,נאָכן  ערשטן קאָנגױעס
פון  די ציוגיסטן ,ניט  אַרײנט |רעטנדיק.

קאַנפערענץ' פון סאָציאַליסטישט ,ריטאָ:

גע:

און פאָרשטײער פון

אין דער ציוניסטישער

/

ראַדיקאַלסטע רוסישע פּראָפּעסאָרן ,ווֹעל:
נכע /האָבּן אין צאַרישן רוסלאַנד פַאַר

געשריבּן אַ שיין -
| העבּרעיש ,בּיז 41

|-

|

כּדי צו שטודירן די סאָציאַלע װיסגֿ= .
שאַפטן . ,אָנגעזאַמלט פון שטונדן עטלעַ:

מיט זעלטענע גײיסטיקע מעלות און מיט
גאונישצ .פעיקייטן,

יי

יי

ר 213

בּעוועגונג,

ריאַליסטישע טוער

פּריידיגט דעם הערצלישן ציוניום צוישן ! פּועלי:ציוניסטישע אָרגאַניזאַציעס ,װאָס /
דער ראַדיקאַלער שטודירנדיקער יוגנט ,זיינען געשטאַנען אױפֿן שטאַנדפּונקט
ש|אַרף בּאַקעמפּנדיק דעם גײסטיקן נאַ פֿון  רעװאָלוציאָנערן קאַמפּ און טערי:
טאָריאַליום (די אַזױגערופטנע קאָנפע=
(ציאָנאַליזם פון אחד:העם און דובּנאָװ
רענץ פון ,װאָזראָזשדעניע?) ,ווֹאו פאַר:
אוֹן אַקעגנשטעלנדיק אים די רעאַלע
אינטערעסן .און בּאַדעױפענישן פון די טיידיקט די אידעאָלאָגיע , װעלכע איז.
ויידישע פאַלקסמאַ.ן .ציוענער צײט
שפּעטער געלייגט געװאָרן אין יסוד פון
אויך פאַרעפנטלעכט אַן אַרטיקל קעגן דעם סיימיום ,קעגן דער גרופע /וי?
אחד:העם אין זהמליץ" (זיין ערשטן און ראָזשדעניע" מיט לאַצקבּערטאָלדי בּיאש.,
װאָס האָט שפּעטער געבּילדעט די ט"ס:
איינציקן אַרטיקל אין העבּרעיִש) ,אין:
(גיכן אַנטטױשט אין דעם סכעמאַטישן
יִשׂע פּאַרטײ; אױסגעװײלט געװאָרן
פּאַליטישן ציוניזם ,זיך פֿאַױטיפֿט אין צוזאַמען מיט מ 3 .ראַטנער און װו ,פאַ5

די פראַגן פון סינטעז גװיען דעם סאָ:

בּו יקאַנט

(שפּעטער

בּאַוואוסט .א"פ וו,

בּן-אדיר

313

י

-

413

| ד למאַן) אין דער רעדאַקציע פון דעם  זמ"בּ ,פּאָלק און לאַנדי (/אידישקיט
אָרגאַן  ,612628000308אין דעם :1טן אוּן אירענטום") ,תדי שטימע" ,עפון צייט

|

העפט פאַרעפנטלעכט די אַרטיקלען --
א!יבּער ציוניזם א"פ פס--ח 2און איבּערן
בּונד (אין יידישער איבּערזעצונג א"ט
װשטאַרקע װערטער--שװאַכע געדאַנקעןי,
פ"ג אקאַמפּף" ,ווילנע ,)6091 ,האַרבּסט
 4091צוגעגרייט אפיּןאַריז צוזאַמען מיט
פאַבּריקאַנטן און זילבּערנאַרבּן דאָס :2טע
העפט 618642או0װ ,308גלייכצייטיק אָרגאַ:

צו צייט

(קיעו,)1191 ,

2191

געװוען

פאַקטישער רעדאַקטאָר פון דעם זשור?
נאַל קוואוהין" ,געווידמעט די פּראָבלע?
מען פון דער יידישער עמיגראַציע .פון
זיינע װיכטיקערע אַרבּעטן פון יענעם

פּעריאָד אין בּאַזונדערס צו דערמאָנען

זאין מיטען וועג" / --די גרונד:סתירות
אין אחד:העם'ס נאַציאָנאַלע אָנשויאונגען".

ניזירט אין אױיסלאַנד אין פאַרשידענע
שטעט גרופּעס סימפּאַטיקער ,אַרום כֹּסַח
 5צוריקגעקומען קיין רוסלאַנד או .געקומען די פאַראייניקונג פון דער ייס?
צוליט די שאַרפע חלוקי:דעות מיט דער וישער און
צוֹ יענער צייט אָרגאַניזירטער ס"ס:יש.ר |צ"ק פון ס"ס:ישער פּאַרטײ ,אַרײן אין
דע
שער סאָציארַלינסיטייערשעחרפאאַַרראביּיענטיעקרט:עפרּאַיריטרײי?=
פּאַרטײ ,צעריסן מיט די פאָרשטײער

(זיוד ,וועלטײ ,ווילנע 3191

מערץ:רעװאָלוציע,

נאָך דער

ווען סיאיז צושטאַנד

פון דער װיראָזשדענישער" (ס"ס:ישער)

און אין דער רעדאַקציאָנעלער קאָלעגיע

מיט זיינע

פון דעם טאָגבּלאַט הדי גייע צייט" ,ואוּ.
פאַרעפנטלעכט איך אַרטיקלען צוּ

ידישן

דער פאַרטיידיקונג פון דעם שאַרף אויס?

פּראָלעטאַריאַט און דער נאַציאָנאַלער
פּראָבּלעם ,מיט בּ-.א--ס אַרטיקלען !דאָס

וועלכן געשטאַנען

אידעאָלאָגיע

און צאַמען

חבריט צונויפגעשטעלט דאָס זמ"ב
6ססק

( -- 5091וועגן

דעם

| -סאָציאַלע און דאָס נאַציאָנאַלע",

308-

װדי

|סטאַטיק פון ידישן לעבּן" און /די
דינאַמיק פון יידישן לעבּןי),

װאָס האָט

געשפּראָכענעם 
שטאַנדפּונקט,

אינטערנאַציאָנאַליסטישן

אויף

כון אָנהײבּ מלחמה אָן ,צוזאַמען מיט מ,

ליטװאַקאָוו אויסגעוויילט געװאָרן אַלס
רעדאַקטאָרן פון דעם פּאַרטײ:אָרגאַן

בּשעתּו געמאַכט זײיער אַ גרויסן רושם
און צרויסגערופן אשאַַרפע פּאָלעמיק אין
קהילה אַלס אָרגאַן פון דער נאַציאָנאַם
דער פּרעסע און אויף פאַרזאַמלונגען
לער אַװטאָנאָמיע" ,פ"ג פון צ"ק פון די
ווינטער  60---5091דורכגעפירט די צו:
גרײיטונגסקאַנפערענצן (אין קאַטערינאָ | :חפּאַראײניקטעי ,קיעו' 7191), זאונזער
זדער אידישער פּראָלעטאַריער" ,אַרוס=

געגעבּן די בּראָשור חקהילה?פראַגען" (רי

סלאַוו ,קיעוו און ווילנע)

צו דעם קאָנ;

סטיטוירנדיקן פּאַרטײ:צוזאַמענפאַר (פרי?
לינג ,,)6091

אויף וועלכן עס אין גע2

שפּראַכן:פּראָבּלעםײ (פקיעווער פ"ג",8191 ,
ז"ז  ,)65וואו ער בּאַקאַנדלט די פראַנץ.

פון יידיש ,העבּרעיש אָדער פרעמדע
שׂפּראַך פון סאָציאָלאָגישן שטאַנדפּונקט

גרינדעט געװאָרן די יידישע סאַציאַלֵי2
סטישע אַרבּעטער?פּאַרטײ (סער"פּ ,סײ:
און אַנטשײדט זי לטובת יידיש .,סוף
מיסטן) ,איז אױסגעװײלט געװאָרן אין  8רעדאַקטירט אין כאַרקאָוו אװאַָכג:
צ"ק און אין רעדאַקציע פוֹן די פּאַרטל  -גלאַט 0סח ,608202811 ,/}8אין אָקטאָבּער
-- 9אַ חודש:זשוױנאַל צצוקונפט"
אָרגאַנען חקסס אוֹן שפאָלקסשטימעץ",

שפּעטער געשריבּן אַרטיקלען אין חדאָס 3( .נומערן ,אַרױסגעגעבּן דורך דעם כאַר=
גייע לעבּען" ,נ" ,מקוא .קמס ,אין די קאָװער יידישן אַיבּעטער:קאַאָפּעראַטיד

בּן-אַדזַר  ---בּן-אליעזר
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פין דעם יידישן קאָמוניזם און טראָגן א

;זעלבּסטעטיקייט") ,ואו געשריבּן ,אויך
איפּ אבי:יעקב ,איבּער דער רוסישער
אינטעליגענץ און אַנטיסעמיטיזם ,נאַציאָ:
נאַליזם און סאָציאַליזם ,דער ליקווידאַ=

טער

קייט א ,אַנד ,אויף דער :3טער אֵל:
אוקראַיַנישער קאָנפערענץ פון די חפאַר?

) פּסעװודאָנים פון דעם העבּרעיִשן
גשלהעמבּאָצקי
שריפטשטעלער מ

ציע פון דער יידישער געזעלשאַפּטלעכֿ?

אײניקטעי ,,מנרץ  ,9191קיעוו ,געפירט

פּאָלעמישן כאַראַקטער,
ד"ר מ .זילבּערפאַרבּ און י ,בּרעגמאַן,
פּנקס';

מי

ז--בּ,

,רױ.

,ליט ,בּלעטער",63 ,

בּן-אליעזר (י"ז ניסן --2881
געב ,אין שטשוטשין ,ווילנער גובּ .אין

אַ שאַרפן קאַמפּ פּאַר דער אַלטער סאָ:
ציאַליסטישער .פּראָגראַם ,און ומנעאןָכדעאםַ.

יידיש דעבּיוטירט אין ,דעם יוד" מיט
דערציילונגען .אויס דעם יידישן קלײב?

קאָמוניסטישע ריכטונג ,אַיױס פון דער

 6אַװעק קיין אַמעריקע ,וואו געווען
פּאַקטישער רעדאַקטאָר פון ציוניסטישן.
װאָכנבּלאַט חדאָס אידישע פאָלקײ ,פאַר?

י קאַנפערענץ האָט אָנגענ
װוי ד

פּאַרטײ און צוזאַמען מיט אייניקע חברים
געבּילדעט אַ צײיטװײליק בּיוראָ פון דער
פ ,י ס ,א .פּ( .מינדערהייט) ,זיך געמוזט
אָפּזאָגן פון ליטעראַרישער טעטיקײיט ,יוני

שטעטלדיקן

לֶעבְּן א"פּ מ ,לאַזארעה,

עפנטלעכט אויך אַ רײי קריטישע אַרטיק:
לען אין חצוקונפט" א"פ מ ,לאַזאַרסאָן.
צוריקגעקומען קיין ווסלאַנד ,געשריבּן
בּילדער פון יידיש:אַמעריקאַנישן לעבּן
אין דער ריגער װאידישער שטימע",
דאָן אין װאַרשע זיך בּאַטײליקט אין

מיט דער פּאַמיליע פאַרלאָזט
1
ראַטנרוסלאַנד ,אַ קנאט יאָר פאַרבּראַכט
אין קאָװנע ,מיטגעאַרבּעט אין דער דע
|-מאָקראַטישער צייטונג שנייס" ,וואו גע2
 שריבּן כּמעט אטַאָג איבּער אַ טאָג ,דאַן ?פריינד" ,אאונזער לעבּעןי ,פדי יודישעװאָך" א ,אַנד .32 ,אין לאָדז איינער
זיך בּאַזעצט אין בּערלין ,רעדאַקטירט
מאאַָנאַטשריפט ,דאָס פרייע װאָרט"  --פון די הויפּטמיטאַרבּעטער פון לאָדזער
װאָרגאַן פון אומאָפּהײנגיקן סאָציאַליסטישן  -מאָרגענבּלאַטײ ,וואו צ"א פאַרעפנטלעכט
אסַעריע דערציילונגען אויס דעם יידישן
געדאַנק" ( 5נומערן )3291 ,און חדעם
לעבּן אין אַמעריקע א"ט די גאָלדענע
וועג" -ז-ז-שורנאַל פאַר פּראַגן פון יידי:
מדינה? ,סאַמע ערב מלחמה אינגע:
שע עמיגראַציע און קאָלאָניזאַציע" ,גע:
דרוקט אויך אַרטיקלען אין קצוקונפט" ,לאַדן קיין אַדעס פון פ"ג אמוריה" ,פאַר
וועלכן איבּערגעזעצט אַ ריי בּיכער אויף
נײ א ,אַנד ,אין בּוכפאָרם אַרוסגע=
העבּרעיִש ,שפּעטער איינער פון די רע:
געבּן :שאין כֿאַאָס פון לעבּן און דיינ.
| קעןי (פ"ג אדאָס פרייע װאָרט" ,בּערלין דאַקטאָרן און הױפּטאיבּערזעצער פון
העבּרעיִשן פ"ג /אמנות" אין מאָסקװע
 .,,5291זיז "-- )091אַ זאַמלונג אַרטיקלען,און זינט  2291אין דײיטשלאַנד ,צ"א
װאָס ער האָט געשריבּן זינט  ,9191וואו
ער בּאַהאַנדלט עדי גרונד-פּראָבּלעמען ,אויך איבּערגעזעצט אויסגעוויילטע װערק .
פון שלום אֵש ,זינט דעם אױסבּראָך פון
װאָס דער שװוערסטער אידעישער קריג.
זיס אין דער סאָציאַליכטישער בּאַװעגוג :דער מלחמה יידיש געשריבן גאָר זעלטן--
-האָט אַרױסגערוקט און האָט אַעקגע אין "דער אידישער שטימע" ,קאָװנע

שטעלט אויפן סדר:היום";

אייניקע קו.

פּיטלען פון דעם בוֹך זײינען.ספּעציעל
געווידמעט דער פּאָליטיק און טאַקטיק

(וואו ער האָט אַ קורצע צייט פאַרבּראַכט
אויפן וועג קיין דייטשלאַנד) און לעצטנס
אין איודישען טאַגעבּלאַטי ,ביי,

עב

בּןיגור  ---בּןיגוריון

-

ר )
בּן-גור 01א--3981 72/
| פּסעװדאָנים פון רגשון אַגראָנסקי

געבּ ,אין מענאַ ,טשערניגאָװער גובּ ,צו
 3יאָר געקומען מיט דער גאַנצער פאַ:
מיליע קיין פילאַדעלפיע ,וואו געלערנט
אין די עלעמענטאַר:שולן,

גלייכצייטיק

בּאַזוכט דחיישיבת משכּן ישראל" ,פאר?
בּראַכט אויף אפַאַרם ,וואו זיין פאָטער
האָט געפּרװוט װערן אַן ערדאַרבּעטער,
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געלערנט רוסיש און דייטש און מיטן זיידן,
אויך אַן אַדװאָקאַט און אַ "בּערלינער
משכּיל"--דיקדוק אוֹן תּנך מיט זבּיאור",

צו  41יאָר געגרינדעט אהַעבּרעאישן
פאַראיין ?עזרא" ,וואו געהאַלטן רעפע?
רטן אין העבּרעיש ,צו  61יאַר געקן?
מען קיין װאַרשע ,צוזאַמען מיט די ראַ:
ד|יקאַלע יונגע ציוניסטן פון דעם קרייזל

חהתחיה" און עטלעכע פּ"צ (מ ,טאַבּעג:
געווען אַן אָנגעשטעלטער אין אַ שניט? .קין ,,בּנציון ראַסקין) געגרינדעט דעם
פּוילישן פאַרבּאַנד זפּועלי:ציון" ,נאָך איי:
געשעפט ,שטודירט אין טעמפּל:אוניווער?
סיטעט 6191 ,מיטגעאַרבּעט אין דער
דער ס'איז געשאַפן געװאָרן די רוסישע
פילאדעלפיער {אידישׂער וועלט" ,דער?
הױפּט איבּער יידיש:נאַציאָנאַלע פראָגן,

אַ געוויסע צייט געהילפט:רעדאַקטאָר פון
זדעם אידישען פאָלק 8191 ,אַװעק אַלס
יידישער לעגיאָנער קיין אױץ=שראל,
סוף נאַװעמבּער  1291צוריקגעקומען קיין

פּ"צ=פּאַרטײ,

זומער  6091אַװעק קין

א"י און סוכּות תּרס"ז מיטגעהאָלפן צו
גרינדן .די ארץ:ישראלדיקע פּ"צ:פּאַרטײ,
געווען אַן ערדאַרבּעטער

און װעכטער

אין די קאַלאַניעס 0191 ,אַרײַן אין דער

רעדאַקציאַנעלער קאַלעגיע פון דעם דאַן
גיוײאָרק ,געווען רעדאַקטאָר פון דער
געגרינדעטן פּ"צ:אָרגאַן חהאחדות" אין
,
יידישעף טעלעגראַפישער אַגענטוױ (יט"א |ירושלים (צוֹזאַמען מיט בּן:צבי ,זרובּבל,
געוועזענע יק"בּ),

געשריבּן

וועכנטלעכן

איבּערבּליק פון יידישן לעבּן פאַר ענג:
לעצטנס זיך

|ליש?יידישע צייטשריפטן,
|
בּאַזעצט אין ירושלים,
בגֵּוןר=יון ד( .י"ז תּשרי -- 6881
) אַדאָפּטירטער נאָמען פון
דוד גרין געב .אין פּלאַנסק ,וואַױ?
שעווער געגנט ,זיין פאָטער,

אַןְ אַדװאָ?

רחל ינאית) ,איבּערגעועצט

זאָמבּאַרטס

חהסוציאליות והתּ:ועה החברתית בּמאה
התשע עשרה"--אפשר דאָס ערשטע בּוך

אין העבּרעיש איבּער סאָציאַליזם ,אָנגע?
קומען אין טערקישן אוניווערסיטעט אין
קאַנסטאַנטינאָפּאָל , אויפן יורידישן פאַ:
קולטעט ,נאָכן אױסבּראָך פון דער וועלט?
מלחמה ,וען די טערקישע רעגירונג

| האָט געפּלאַנט אַרױסצושיקן די אויסלעג:

קאַט ,איז געווען .
איינער פון די
ערשטע חובבל2
ציון אין פּױלן,
און ב"ג איז פון
קינדווייז אויף גע=

דער אַלס לפיינדלעכע אננטערטאַנען,
אַקטיוו געאַרבּעט פאַר דער אָטאָמאַנ:
זאַציע פון די יידן ,אָבּער אינגיכן אַױוס:
געשיקט געװאָרן פון פאַלעסטינע און
טערקיי דורך דעם קאָמאַנדיר פון דער .

אין אַ

פּאַלעסטינער אַרמײ דזשעמאַל:פּאַשאַ און

ציוניסטישער אַט?
מאָספערע .פון 5

אַװעק קיין אַמעריקע ,וואו ער האָט אָנ5

געװאַקסן

אָר אָן געלערנט אין אַ חדר ,װאָס האָט
שוין געטראָגן דעם כאַראַקטער
שפּעטערע חדרים מתוקנים,

פון די

גלײיכצייטיק

געהויבן

צו

שריײבּן

יידיש,

דערהויפּט

איבּער א"י:פראָגן ,אין ,אידישען קעמפּ:
פער" ,זאידישען קאָנגרעס" ,דער טעגלע:
כער שװאַרהײט" ,אדעם אַמעריקאַנער",

913

-

|

0

= בּןיגוריון ּ ---ייעקם

בּאָראָכוֹוס זמ"בּ קאין קאַמף פאַר אידישע
רעכט" ,צוזאַמען מיט אלכּטנדר כאַשין

/
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:
| :
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טראַדיציאָנעל:יידישע דערציונג ,אָבּער 
געלערגט אויך דיקדוק -א-ין יענער 

צייט אַ גרויסע זעלטגקייט ,אונטער דער .

אַרױסגעגעבּן אין יידִישׁ אַ צווייטע פּאַױ?
גרעסערטע אױסגאַבּע פון העבּרעישן השפּעה פון דער בּערלינער השכּלה האָט 
זמ"בּ איזכור"  --צום אָנדענקען פֿון די .ער זיך גרינדלעך בּאַקענט מיט דער
געפאַלענע  וועכטער און אַרבּעטער אין

ארץ-ישראליי (פון פּ"צ פ"ג פּאַלעסטינאַ:

קאָמיטעט .,ניי ,תּרע"ז) ,דאָס גרויסע ווערק
זארץ ישראל ,אין פערגאַנגענהײט און גע?
גענװאַרט--געאָגראַפיע ,געשיכטע ,רעכט?
לעכע פערהעלטניסע ,לאַנדװירטשאַפט,
 האַנדעל און אינדוסטריע ,מיט  3לאַנך?קאַרטעס און  08בּילדער" (אַרױס בּלויז
 1בּ ,,איןדעם זעלבּיקן פ"ג ,ג"י ,תּרע"ח,

זיז כ"ב ;74+טילן פון דעם בּוך זי

נען אויך איבּערגעזעצט אין ענגליש),
| נאָך  אַמעריקעס אַרײנטריט אין דער
וועלט:מלחמח אָנגעהױיבּן אָרגאַניזירן אַ

יידישן לעגיאָן ,אין מאַי  8191אַלס ענג?
לישער סאָלדאַט פון יידישן לעגיאָן אַװעק

דורך קאַנאַדע און ענגלאַנד קיין א"י
נאָכן פּאָנראָם 'אין ירושלים (פּסח תּר"פּ)

געשיקט פון *אחדות העבודה" קײן
לאָנדאָן צו שאַפן פאַרבּינדונגען מיט דער

ענגלישער אַרבּעטס:פּאַרטײ ,אין אָנדער?

האַלבּן -יאָר אַרום .צוריקגעקומען ,איבּער?

דייטשער שפּראַך ,עטלעכע יאָר האָט
ער געלעבּט אין ריגע אַלס סוחר ,דער+

נאָך איז ער אַריבּערגעפאָרן קיין לייפ
ציג ,וואו ער האאָטָט פאפַרבּונדן בּאַציָונגע ציךו גען
מיט גדירעסטע פאָרשטײיער פון חכמת /
ישראל ,װי יעללינעק ,צונץ ,שטײג +
שניידער ,פירסט (פירסטן האָט ער אגם.

געהאָלפן אין זיין בֿיבּליאָגראַפישער אַר5
ר בּעט 441 2ן ,)42600131

 8481האָט

3י ,זיך בּאַזעצט אין ווילנע ,וואו ער
האָט געשפּילט אאַָנגעזעענע ראָלע אַלס

כּלל:טוער און אַרױסגעגעבּן ארי זייער.
וויכטיקע װערק פון דער העבּרעישער
ליטעראַט,ר ,צ"א (צוזאַמען מיט זײַן חבר

און שותּף אדם הכּהן לעבּענזאָן) אַ נײע.
אויסגאַבּע פון תּנך מיטן זבּיאור" (פון
משה מענדעלסאָן און זיינע תלמידים)
און מיט האוַיכדייטשער איבּערזעצונג.
אין יידישע אותיות ,א"ט חמקראי קדש"

(אין  71חלקים ,װילנע !)8481-35 ,די /

דאָזיקע יאױסגאַבּעץ

האָט געשפּילט א

גענומען פון בּ .קאַצענעלסאָן די רעדאַק? ! גרויסע ראָלע אין דער געשיכטע פין
ציע פוֹן חקונטרס" ,אויסגעוויילט גע? דער יידישער השכּלה-בּאַװועגונג אין רוס
לאַנד; אויף דער דייטשער איבּערוע*.
װאָרן אַלס געגעראַלסעקרעטאַר פון דער
ובדים העברים הכּללית" ,צונג (אגב איינע פון די בּעסטע און
.הסתדרות הע
/

און אגַוטער יסוד פאַר אַ ויידישער
זינט  3291אַרױסגעגעבּן דעם אָפיציעלן
ת!ּנך-איבּערזעצונג) האָבן די משכּילים
אָרגאַן פון דער אהסתדרות"--יפּנקס".
ניר ,צו דער געשיכטע פֿון פּועלי-ציוניזם אין געלערנט די דייטשע שפּראַן און בּאַקו=
פּולן, ,רויטער פּנקס" ,11
מען אצַוטריט צו הער מערבדיקער קול=
ק-אייזיק  - 1081 0001טור ,אַלס פּראָספּעקט פאַר די אַבֹּאָז
זוש = )3681 2/אין ראַמגאָלע ,וויל :נענטן פון די חמקראי קדש" האָט בּן=
ר גובּ ,.אין אַ משפּחה ,װאָס האָט גע 2יעקב מיט אדם הכּהן פאַרפּאַסט .אי
נע
בּראַשור א"ט חהודעה" (ווילנע-- )1581 ,
שטאַמט פון רבּנים און לומדים ,קינד?
ויז נאָך זיך בּאַזעצט מיט די עלטערן זיין איינציקע געדרוקטע זאַך אִין יידיש,

בּןיעקב יצח

אין ווילנע,

ואו ער האָט בּאַקומען אַ

אין זיין הויפטווערק ,דעם אוצר הספרים"--

221
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דער גרעסטער בּיבּליאָגראַפישער אַרבּעט
אוֹיף העבּרעיש (אַ בּיבּליאָגראַפישער
לעקסיקאָן פון אַַ 00071ספרים און כֹּתב:
און אַנדערע
יִדִן אין לשון=קודש
שפּראַכן מיט יידישע אותיות ,בּיזן יאָר
 3זיינען אויך פאַרצייכנט די װערק
אויף עברי:טייטש און יידיש בּיז דעם

געווען אַ רייזנדער האַנדלס?אַגענט; אַ
איבּערגעגעבּענער חובב-ציון ,אאמַַיטגליף.
פון די ;בּני משת" (זע װעגן אים שי
טשערנאָוויטשעס יבּני משה" און י א,
קאַצאָװיטשעס  606יאָהר") ,האָט ער אין
שליחות פוֹן דער גרופע ,דורשי ציון"
 1געמאַכט :זיין ערשטע נסיעה | קיין
א"י װעגן קאָלאָפן /

אויף וועלכן בּ=.י .האָט .געאַרבּעט איבּער

ניזאַציע צ2וועקן,

| אָנגע ויזענעם יאָר) ,דער "אוצר הספרים",
20 -

יאָר,

איז אַרױסגעגעבּן

יערשט ואָך זיין

טוט

געװאָרן

אָבּער צוליבּ דעט

גראָד

(וילנע ,0881

מיט הגהות און חערות פון משה שטייי
שניידער) דורך זיין זון יעקב (-- 7581
מערץ

.,)6291

װאָס האָט זינט דאַן גע:

אַרבּעט אויף אנַייער אויפלאַגע און בּיזן
| טוט
ספרים
| )3681
לאַגע

ארום
פאַררעגיסטרירט
און כּתבײַדן (אויך ביזן יאָר
{ = צו דער דאָזיקער נייער אויפ:
קומט אויך צו אַ צװײטער טייל

000,06

א"ט ;אוצר הסופרים"  --אַ רשימה פון
אַ  00081נעמען פון מחבּרים ,איבּערוֹע:

צער ,מסדרים ,אַרױסגעבּער אאַזיװו ,מיט
קורצע בּיבּליאָגראַפישע דאַטן ,אוֹיך מיט
רעגיסטערס  -פון

משפּחות,

שטעט,

מדינות אאַז"וו -- .יעקב בֹּ=י ,האָט אויך
אָנטײל גענומען אין דער ציוניסטישער

בּאַװעגונג און אַלס דירעקטאָר פֿון דער

יידישער קאַלאָניאַל:בּאַנק פאַר גאַנץ רוס?

לאַנד פּאַרעפנטלעכט אין ווילנע אַ פּאָר
ציוניסטישע בּראָשורן אין יידיש ,

/

5
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אַרױסגעגעבּענעם
איסור פון דער
טעױקישער רעגי:
רונג אויף יידישער
אימיגראַציע גאָר= ..
נישט געפּועלט .בּצ .האָט צוערשט
געלערנט אין אטרַאַדיציאָנעלן חדר און
דערנאָך

אין אמַין

חדר מתוקן;

יידיש

האָט ער זיך אויסגעלערנט שפּעטער וי
נאָך אַלס שילער פון דער
פּאָלטאַװער גימנאַזיע האָט ער  4091גע
(מאַנט זיין ערשטע נסיעה קיין א"י ,פרי=.
לינג און זומער  ,5091אין דעם פּעריאָד,

ווען די אַלטע אַפּאַליטישע פּ"צ זיינען
זיך צעפאַלן אוֹן פון זיי האָבּן זיך אַפּ.
געריסן די גרופעס ס ,ס( ,ציוניסטן?טאָ:
ציאַליסטן) און סיימיסטן ,האָט בּ-,צ ,זיך

אָפּגעגעבן

מיט אַרגאַניזירן

די פּאַרטײ

פּ"צ ס ,ד ,,פּאָלטאַװער ראַיאָן ,װאָס איז

,אוצר -הספּרים? ( 1116462--14242בּיאָגראַײ .
פּיע); כ ,נאַטאַנסאָן, ,ספר הזכרונות"--211 ,
 1111 |8י .מאַרקאַן ,פעססצגטץמץם
ש};
,ייגט?* 77. ,5291ו
ג ,1מײזל ,ה

1

דעמאָלט

114

--

) אַדאָפּטירטער נאָמען פון יצחק
שימשעלעװויטש ,געבּ ,אין פּאָלטאַװע,
זיין פאָטער ,אַן אייניקל פון ר' משהלע
איוויער ,דעם ווילנער גאונס אַ חבר און

מחבּר פון דעם סידור ,אהל משה" ,איז

געװאָרן די פעסטונג פון דעם רוסלענ?
דישן

פּועלי:ציוניזם.,

אַ סטודענט

פון

נאַטורװיסגשאַפּטלעכן פאַקולטעט פון קי:
עווער אוניװערסיטעט ,האָט ער זיך בּאַ:
טײליקט אין דעם ערשטן ראַיאָן-צװאַ:
מענפאָר ,דעצעמבּער  ,5091צוזאַמען מיט
.רינשפּאַן
בּ .בּאָראָכאָו ,ג
(פּלטיאל),

זרוֹבּבל ,זיאַמאַ אָסטראָװסקי ,דניאל
אסרקין ,הל מעלצער ,אָסטראָװסקי א- .
אַנד ,,זיך בּאַטײליקט

אין דעם קאַמפּ
()11

=

8323
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פון די פּ"צ:פּאַלעסטיניסטן קעגן די סיי? אויסלענדישע פּ"צ:ליגע (שווייץ- ,דייטש:
| מיסטן  -אויף דער בּאַרדיטשעװער קאָנ? ל |אַנד) .,בּאַזוכט; זומער  ,6091ווין און- .
י
צןודי
גאַליציע ,גענומען אאַָנטײל אי
-פערענץ דעצעמבער  5091אָרגאַניזירט| פדּיאַלעסטיגיסטישע פּ"צ אין קרימער .זאַמענפאָרן פון מינסקער און בּעסאַראַ
;ראַיאָן ,אָנטײלנעמער אין דעם גרינדונגס? בּער .ראַיאָגען ,קאָרעספּאָנדירט אין קראָפ
! צוזאַמענפאַר פון דער רוסלענדישער | קעווער פיודישער אַרבּײטער" ,פּ-עטער?
י סאָציאַל .ד:עמאָקראַטישער פּ"צ = פּאַרטײ .בּוֹרגער 8ש8803ג? ,נװיװײאָרקער פאידיי
אין פּאָלטאַװע ,פּויים  .,6091און אַלס .שער קעמפּפער" ,ירושלימער שהאור"?ן
| מיטגליד פוֹן אויסגעוויללטן צ"ק שא | צוויי מאָל געווען אַרעסטירט און אַרױס= -
געדרייט זיך מיט דער הילף פון חברים /
מיט בּאָראַכאָוו ,אַלכּטנדר כאַשי.
לוריא ,פ ,מענציקאָװוסקי און קיווין ,אויס" פ"צ ,פּורים  7091פֿאַרלאָזן רוסלאַנד און .
געאַרבּעט אויף אַ געהיימער קאָנפערענץ| : .אַװעק קיין א"י ,בּשעת דער נסיעה צו=
אין קאָנסטאַנטינאָגראַד און סימפעראָ .:ואַמען מיט ש ,קאַפּלאַנסקי צונויפגע= 
 פּאָל די פּלאַטפאָים פון די פ"צ (ואונף .שטעלט דעם ערשטן מעמאָראַנדום צוםזער פּלאַטפאָרם" - ,פאַרעפנטלעכט אִזן/ .סאָציאַליסטישן אינטערנאַציאָנאַל וועגן
דער פּאַלטאװער 8אאזוס 022ה. 830680קמעל.

אין דער בּאַאַרבּעטונג פון בּ ,בּאַראָכאָוו,
{ אונטער .גאעַוויסער רעדאַקציע)- ,אונטער
זיין פּאַרטײַ:נאָמען אב נ ר (זיין צווייטער.

פ!אַרטיי:נאָמען איז .געווען עובדיה) זיך
בּאַטײליקט .און מיטרעדאַקטירט די פּ'צ.5

דעם אַרײנטריט

פון די פּ"צ אין דעם.

אינטערנאַציאָנאַל ,אין יפו זיך פאַרנומען

| מיט בּאַפּעסטיקן פדּי"צ-פּאַרטײ .,זומער
דעם אָרגאַן ;דלר
 7091רעדאַקטירט

אָנפאַנג" (נאָמינעל ערשינען אין אַלעק?
סאַנדריע) ,א-ויפן :8טן צִיוניסטישן קאָנ

אָרגאַנען חדער פּראָלעטאַרישער געדאַנקײ .גרעס אין האַג אַלס דעלעגאַט פון א"י
און; .פֿאָרװערטסײ אין פּאָלטאַווע (װעל .געווען צװישן די גרינדער פון דעם אֵלײ -
!אָך דעם/
ה-כע -האָבּן .פֿאַרבּיטן די גאמטסקאא און וועלטלעכן פאַרבּאַנל פ"צ ,נ
;דעם .מזסוסות) ,וואו פּאַרעפנטלעכט זיין ערשטן און אונטער דער טערקישער
7אַרבּעט ,די .יידישע אומװאַנדערונגען.
הערשאַפט איינציקן אַנטײיידישן .אוס:
| !2

 601אין אין זיין הויז אויפגעדעקט

געװאָרן .דינאַמיט פֿון דעם יידישְן בזּע,סט=.

| בּראָךְ אין יפו (פּורים  )8091זיך בֹּאַ.
זעצט אין ירושלים ,צוזאַמען מיט זרובּבל,
בּן:גוריון און רחל ינאית רעדאַקטירט

'שוץ אין פּאָלטאַװע ,זיין פאָטער ,שטיפּ?.
מוטער ,ברודער (דער שריפטשטעלער  -דעם העבּרעישן אָרגאַן פון דער פּאַרטײ
ראוגני) און שװועסטער זיינען אָפּגעזעסן - /עהאחדות" ,אין פ"ג קאחדותיי אַרױסגע:
 1יאָר אין תּפִיסֹה און דאַן פאַרשיקט .געבּן אייניקע בּראָשורן ,גלייכצייטיק ג- 5
געװאָרן קיין סיבּיר (פון װאַנען די על| :ווען בּאַשעפּטיקט אַלס לערער ,צוערשט
ערן זיינען ערשט  2291געקומען קיין פּריװואַט און דאַן אין דער ירושלימער
ט
א"י און צ ,,וועלכער איז בּעת דער גימנאַזיע ,אין זהשלחף תּרְ"ע פּאַרעפנט?
ב

יע צוֹפעליק ניט געווען אין דער לעכט אַן אַרבּעט איבּער די עקאָנאָמיש?
רעוויז
יהיים ,איז אַנטלאָפן קיין ווילנע ,וואו גע= (געזעלשאַפטלעכע פאַקטאָרן פון דעם
ן א אָנטײל אין דער אָרגאַניזאַציאָ ,חשמונאישן אויפשטאַנד 2191 - ,אַריבּער?
(גומע
נעלער און ליטעראַרישער אֵיבּעט פון געפאָרן קיין קאָנסטאַנטינאָּאָל שטודירן
ודער פּאַרטיי ,מיטגעהאָלפן גרינדן די יוריספּרודענץ ,כּמעט אַלע יאָר .בּאַזוכט

-

-
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יבציוב  --בּן-ציון.

/

רעזיגנירט

יוני

אײראַפּע אַלס דעלעגאַט אוֹיף די צִיוני=
סמישע קאָנגרעטן און די וועלט:קאַנפע:
 רענצן פון די פ"צ ,װען דער אַטאָמאַ=נישער

איז

אוניווערסיטעט

נאָך דעם.

אױסבּראָך פון דער װעלט:מלחמה גע:
שלאָסן ג-עװאָרן ,אַפּגעפּאָרן קיין א"י,

|רעואַקטירט עהאחדות" אגועןאַרבּעט
פאַר דער אָטאָמאַניזירונג פון דער ידי
שער בּאַפעלקערונג ,װען דער הופּט?
קאָמאַנדיר פון דער טערקישער אַרמײ
אין א"י דושמאַל:פּאַשאַ  האָט אָנגעהױיבּן

|

/
1291

זיך בּאַטײליק
|,אחדות העבודה"  ---אַלס פאַראייניקונג
פוֹן די א"י:פ"צ

מיט די אומפּאַרטײיִשע

עלעמענטן ,,טעטיק אין דער חהסעדרות
חעובדים

הכּללית",

בּרענערס
חדבר? א ,אַנד

 :זיך בּאַטײליקט אין

;האדמהי,,

שורן חהתּנועה הערבית"
אַמעריקע.

בּן-ציון  .בּענעדיקט

און

פאַרמאַכט

צוזאַמען

מיט בּןוריון

געװאָרן פון לאַנד אוֹן פאַרבּראַכט י3אָר
אין אַמעריקע ,וואו זיך אָפּגעגעבּן מיט
| דער אַגיטאַציע פאַרן זהחלוץ" ,אַבּאַ
וועגונג ,װאָס האָט זיך דאַן ,5191 ,דער:
וועקט אין אַמעריקע; זיך בּאַטײליקט
אין

דער

עדער אידישער

צייטשריפט

ק
אַנגרעס" ,עוואַרהײט" ,חהתּורן"- ,געווען

אַ שטענדיקער מיטאַרבּעטער פון עאידישען

 -מיט

בּן:גוריון

(6 5091---9381

געבּ ,אין אָרנאָסטאַיפּאָליע ,קיעווער גובּ -
פאַרבּראַכט אייניקע יאָר אין רומעניע,
האָט ער זיך  3681געטויפט אין בּערלין,
| שטודירט אין װירצבּורגער אוניוזערסי:
טעט און  7681געענדיקט אַלס דאָקטאָר/ ,
דאַן אַועק קיין ענגלאַנד ,וואו זיך פאַר:

בּ
|ונדן מיט דער בּריטישער ײגעזעלשאַפט

צו פאַרשפּרײט
ן דאָס קריסטנטום צווישן
די יידן" ,װעלכע האָט אים געשיקט

קעמפּפער" אוֹן צוואַמען מיט א ,כאַשין
4
ּ
און בּן:גוריון אַרױסגעגעבּן דאָס זמ"ב
וואו
ט
חיזכּור" (ערשטע אױסגאַבּע און צוויי  -נער
פאַרגרעסערטע אין יידיש) ,און צואַמען און
צונויפגעשטעלט

(ערשינען

אין

אין יידיש) = ,שזהישובם הקבר"

צו רודפן דציוניסטן ,בּפרט די פּ"צ
פהאחדות",

אין

/קונטרס",

אַרױסגעגעבּן די בּראַ:

,3423

אי

אָפּ?

שטעלונג פון דטער אייןידידשעערר גאריימנידגרואנַגציפעי,ן -

בֹּכּקר פּקיעין" א ,אַנד,

אַרױסגעשיקט

צוליפף

דער

26

הקיין רומעניע 6781 ,קיין אָדעס/ ,
ער איז געווען טעטיק אַלס מיסיאָפ
און דאָקטאָר 6881 .,פאַרלאָוט אָדעס
זיך בּאַזעצט אין קאַנסטאַנטיגאָפּאָל

דאָס

און שפּעטער אַװעק קיין אַמעריקע ,וואו
ער האָט געלעבּט ביון טױט ,בּ .האָט.

אַלס לאַנד פאַר קאָלאָניואַציע" און ײפּאַ:
לעסטינאַ:אַרבּעטער:פאַנדי ,זיך בּאַטײ.
ליקט אין דער אָרגאַניזירונג פון דעם

(לאָנדאָן  ,)8681קאורח צדקהי ,אויך אין.

גרויסע ווערק פארץיישראל" אין יידיש,
| אַרויסגעגעבּן די בּראָשורן זארץ ישראל

יידישן לעגיאָן אין אַמעריקע

און אַלס

פאַרפאַסט :חקול קורא אל בּית ישראל"

יידיש

אין נוסון

6

איבערגעזעצט

פון  231סיראי (אָדעס

אינגראַהאַמס !63008 0

אויף יידיש  ,הי
סמ!  10סוזועם

לעגיאָגער אָפּגעפאָרן ,סיוון  ,8191פון ניו-

שאַריסגעגעבן  א"ט חתפארת/
466
ישראלי ,אָדעס  )68 -- 3881און סילוויאָ.

חיום אַלס איינקר פון די פירער פון די

פּעלליקאָס דראַמע  ,6636 16690:'6װעל=

יאָרק קיין א"י

דאָרטיקע

ידישע

װאו

געפינט זיך עך:

אַרבּעטער:

געװען

מיטגליד פון אועד הומניי,פָפון דער עקזע?

קוטיווע פון װועד הלאומי,
אמועצה ארץ:ישראלית",

פון דער

פוז וועלכער.

כט איז א"ט חדער פאַלשער כּהן:גדול"
געשפּילט געװאָרן אין ניוײאָרקער יידישן
טעאַטער (לויט בּ .גאָרין1881), --. גאָרין
פאַרצייכנט אויך אין זײַן רשימה פאָלגנ?

.8

בּן-ציון  ---בּן-שלום  --בּעלאָזן --י בּעלינטאָן
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| דיקע פּיעסן פון !,+-3

װאַפאַמיליענ-2

דראַמע אָדער די פאַלשע קידושי"3 ,

אַקטן, ;2981 ,דער גרויסער סוד"28811 ,
;דער צבועק"

(דער נאַמעז פון אַװטאָר

;אין זיך" פאַרעפנטלעכט לידער אין
פרייען פערז אין זמ"ב יונג שיקאַגאָ"
( ,2291ז"ז  )521און אין די זמ"ה װאינײ= .
נעם" (שיקאַגאָ|--45: ,5291 ,

 איז פאַלש אָנגעגעבּן משה זילבּערמאַן),/ ;2דאָס אייפערזימטיקע פּאָרפאָלק"
(פוֹן דייטש); זדי אומצופרידענע גליק=.
זדעצר גרינער.
לעכע"; ודי חליצה"ן
שוסטער אָדער דער סײלאָר אין געפאַר",

בּעלימחשבות,

אין ,מאָרגען זשורנאל"

פון"

1א/ג ,4291

ב!ּעלאָוו פריירע 42 .פ-- 9
) געבּ .אין קאַטערינאָסלאות.

|

אוקראַינע ,וואו בּאַקומען אהוַיכע מוזי

( 5091 ,9881האָט דער  /260/נזטוטטפחן

קאַלישע בּילדוֹנג ,געלערנט אויך יידיש

חזטס  אין בּערלין אַרױיסגעגעבּן זיין אי?
בּערזעצונג פון ענגליש פון אַנני װעב:

און העבּרעיִש ,אױסגעװאַנדערט צוזאַמען

פּעפּלאָעס היסטאָרישן קריסטלעכן ראָ:
מאַן אויס דער צייט פון חורבּן בּית-שני

מיט די עלטערן קיין אַמעריקע ,וואו זי
האָט פאַרעפנטלעכט דערציילונגען און
לידער אין דער פילאַדעלפיער זאידישער

חגעמי אָדער דיא לעצטע טעג פון
ירושלים (לייפּציג ,ז"ו  ;)623די איבּער:

וועלט" ,,פּיטסבּורגער עפאָלקספריינד".,
אין די ניו=אָרקער װטאָג" ,װאַמעריקאַ

זעצונג איז אין .אזאַַפּטיקן  -װאָלינער

נער" ,זיידישען טאַגעבּלאַט" (אויך א"פּ :

יידיש ,בּלויז מיט װינציקע דייטשמערי?
|
שע עלעמענטן,
פן  111ז ;24 .ש ,ל ,ציטראָן ,משומרים"ו

חבּת שלום ואהבה").

בּאַשעפטיקט אין

 -ניוײאָרק אַלס קלאַװויר-לערערין,

בעלינסאָן

משה-אליעזר

אַרום

 )8091געבּ' אין
 -ו' אדר( 0
/
בּן-שלום -=1890
ה
ד
ו
ה
י
ן
ּ
ב
ן
פּסעװדאָנים פון שמעו
אָדעס ,וואוינענדיק אין טיראַספּאָל ,האָט"
שנײדער,
געב .אין סמאָרגאָן ,װיל ער  ,5581בּשעת דער קרימער מלחמה,
נער געגנט ,אין אַ חסידישער פּאַמיליע ,ווען דער אינטערעס צו פּאַליטישע גצַ=.
געלערנט אין חדר און אויך בי פַּרי? שעענישן האָט זיך זײיער געשטאַרקט,
פאַרפירט אַ קאָרעספּאַנדענץ מיט די
װאַטע לערערס און בּאַזוכט פאאַָלקס;

שול.

 9091אױסגעװאַנדערט קיין ג"י,

ווילנער משכּילים ,בּןיעקב א .אַנד.,,
וועגן זיין פּראָיעקט אַרױסצוגעבּן אַ.
העבּרעישע צייטונג פאַר די יידן אין

שפּעטער זיך בּאַזעצט אין שיקאַגאָ ,וואו
אין בּאַשעפטיקט אַלס אַרבּעטער אויף
גאוַמי:פאַבּריק ,דעבּיוטירט מיט לידער  -רוסלאַנד ,ער האָט אָנער בּיי זי גיט
געפונען קיין אָפּקלאַנג; האָט זיך אויך.
אין דער שיקאַגער חדי װעלט",
= ,חדי װעגעטאַרישע וועלט" ,זדאָס געפּרװוט װענדן וֹעגן דעם ענין צו'
װאָרט" א .אַנד ,,דערהופּט װזיך בּאַטײ? דעם רעדאַקטאָר פון דער  062. 6.ווא
פֿוזטת!װס6טן ל ,פיליפּסאָן ,וועלכער האָט
ליקט אין די אױסגאַבּן פון דער שיקאַ:
גער גרופּע יונגע שרײבּער ,וי װאין זיך שטאַרק אינטערעסירט מיט דעםס
נעבּעלי (זמ"בּ ,אַרױסגעגעבּן פון איונגען לעבּן פון די יידן אין רוסלאַנד ,אָבּער /
שרייבּערפעראיין" ,שיקאַגאָ  ,9191ז"ז פיליפּסאָן האָט זיך בּלױז בּאַנוגנט מיט'
( ,)311װױעזאָנאַנס" ,איוגענד" ,קאויף קֹאַף .אָפּדרוקן בּ--ס בּריוו אין זיין צייטשויפט -
טאָװועס" ,אונטער דער השפּעה פוך ( ,7581נומ ,)9 ,די גאַנצע קאָרעספּאָג=
דענץ װעגן דעם ענין האָט בּ .אין 01
דער אינטראָספּעקטיװיסטישער גרופע

923

בּעלינסאָן  ---בּעלענקי
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אָר אַרום פאַרעפנטלעכט }אין זיינע זמ"ה  .פון ל .פיליפּסאָן (וואַרשע ,)8881ער
אעלי הדס" ,װאָס ער האָט אַרױסגעגעבּן
האָטאויך בּאַאַרבּעט אפַר,עמדװאָרטער?
ט
( 4נומערן) אין אָדעס ,וואו ער האָ
ב
ּ
ו
ך
"
ח
צ
ו
ע
ר
ק
ל
ע
ר
ע
ן
אונ צו פאַר.
ד
י
י
ט
ש
ע
ן
ד
י
א
שוין צו יענער צייט געחאַלטן אדַרוקע:
פרעמדע װערטער װאָס
ריי , אין דער דאָזיקער דרוקעריי איז
א
י
ז
געבּרויכליך אין דער דייטשישער
דעם ש 1781 52/אַריבּער דער /קול אונ אין דער רוססישער שפּראַכע ,אוג

מבשר",

װאָס איז זינט אַלכּסנדר צע:

אויך אין דעם היינטיגען יודישען (זשאַר?

דערבּוימס אַריבּערפאָר קיין פּט"בּ גנָ:
פירט געװאָרן פון משה;לײבּ ליליענ?

גאָן) לשון" ,װאַ נייטיגער האַנדבּוך פיר
אַללע קלאַססען מענשען ,פאַר דיא װאָס

בּלום ,צוליבּ סיכסוכים מיט בּ--ן האָט
ליליענבּלום פאַרלאָוט די רעדאַקציע פון
יקול מבשר" און בּ .איז געװאָרן דער
רעדאַקטאָר פון דער דאָזיקער ערשטער
און איינציקער ידישער צײטונג אין
רוסלאַנד און פאַרעפנטלעכט דאָרט אָני:
ניקע אַרטיקלען ,אויך א"פ מאב"ן ,אָבּער
זבּ ,איז תּחלת גאָר ניט געניט געוועזען

בּרויכען נאָך איבּערהױפּט דיא אַלטע

:

יודישע מוטטערשפּראַך" (ערשטע העפט
אָדעס  ,7זיז  ,33מיט אַלאַנגעף /
פּאָררעדע ,וואו דער מחבּר איז זיך אויך
מתנצל פאַר יידיש מיט משכילישע אר=
גומענטן),
 01 ,9צייטלין, ,קרית ספר"; ש .סטאני.
סלאַווסקי 41 ,4091 2. 84204008 ,צינבערג,

אין הלכות רעדאַקציע און זיין שפּראַכע
איז אויך ניט געװעזן אויף אונזער מאַ :י.זע.

1

ניער ,מיט וועלכער דאָס פּובּליקוט איז

שׁוֹין געװאָהנט"
מבשר" ,2781

(צעדערבּוים

אין אקול

 ,)01אויך האָט בּ ,געענ?

דערט די ריכטונג פון אקול מבשר",
און הגם צעדערבּוים האָט געפּרוּווט ראַ:
טעווען די צייטונג דורך זיין מיטאַרבּעט
פון פּט"בּ אויס ,איז זי אין אַ קורצער
|צייט =אַרום אונטערגעגאַנגען -- .אַחוץ

 ,41001011 0086ז"ז  921---62ל ,וויגער,

בּעלענקי הירש-שמריחו (=-981
כ"ה אײר  )5091געב .אין װיטעבּסץ .
אין דער יוגנט זיך בּאַטײליקט אין דער
ציוניסטישער

באַוועגונג ,שפּעטער

זיך

אָפּגעגעבּן מיט דער אָרגאַניזאַציע פון
אַרבּעטער?אַרטעלן און פּראָפּאַנאַנדירט

זייער וויכטיקייט אין ספּעציעלע אַרטיק?
אַ רי  װערק אין העבּרעיש (צ"א זמגלות  /לען .זיך בּאַטײליקט אין חדעם יור",
,יודישער
פאָלקסצייטונג" ,אפרויען;
יוחסין" און זילקוט משפּחות'  --גע:
ו
ו
ע
ל
ט
"
,
ד
ע
ם
פ
ּ
ע
ט
ע
ר
ב
ּ
ו
ר
ג
ע
ר
,טאָג" און
 -געאַלאָגישע .פאָרשונגען ועגן די פאַמי:

| ליעס

טומאָרקין= ,װילדאָ ,בּײלינטאָן,

אַלעקסאַנדראָו ,פרומקין ,פריידעס1981--
און  )2981האָט בא.יבערגעזעצט אויף
יידיש :יגבורות יהודא מכבּי אָדער נט
חנכּה (חנכּה:שפּי גל)--אַ דראַמע אין פינף
אַקטען" ,פון קאָנגפעללאָ ,לויט דער

רוסישער איבּערזעצונג
4886

5181

(אָדעס

אין

 628:קמק

;)2

זלישרים

מיטגעאַרבּעט

אין חדער יודישער ענצי:

קלאָפּעדיע" ,װאָס דער פּעטערבּורגער
פ"ג חליכט" האָט אָנגעהױיבּן אַרױסצוגעבן
 4און פון ועלכער עס זיינען אַרױס

בּלויז  4העפטן ,געשטאָרבּן אין פּעטער=

בּורג ,איבּערגעלאָזט אין כּתב:יד אסַטאַ=
טיסטישע אַרבּעט  701יאָר טעטיקײט

פון דער הברה

מפיצי השכלה" (אין

תּהלה" פון מ ,ח .לוצאַטאָ (אין כּתב:ידגעבּליבּן?) ,זגירוש שפּאניא"  --ראָמאַ
ן
| , 3611 / 038דער פרײנד"  5001נומ/ 604 .
רוסיש),

/
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|

בּעלידמיון

.

:

3323

ב!ּעל--דמיון 1אופ? פאע = /
|

געבּ.

א)יןפרּאסָעוװודנאעַ,ניװםאָלפיוןן ,אניחןו אםַבּאשַלטעביּאףַ,צ .ב|עט (אױף רוסיש)  --א תשובה אויף

טישער משפּחה ,וועלכע איז שוין געווען 608 087018008| .ססץט - ,וועלכער האָט זאַן
געמאַכט אשַטאַרקן רושם; אין דער דאָ
אָנגעשטעקט פון
זיקער אַרבּעט (וועלכע איז ניט אָפּגעדרוֹקט.
8ר
ייזאָ
השכּלה .בּ
געװאָרן טראָץ דער רעקאָמענדאַציע פון /
געלערנט דרדקי

און רביביה ,דאַן -
בּיי מלמדים דיק;

מ ,בּ ראַטנער) דער ערשטער בּאַגרינ?
דעט די אידעאָלאָגיע פון די שפּעטערע

שוין .

 -יידישע מאַסן און די דערפון געדרוי:

| ס .ס( ,די ניט-פּראָלעטאַריזאַציע פון די

 דוק ,תּנך און גמרא,צו 1י2אָר

געװען אָנגעלֵיי=
ק|אַלאָניזאַציע) ,נאָכן קעשעניעווער פּאָנ-
ענט אין דער גאַנצ
צער דעמאָלטיקער העבּרעיטער ליטע; ראָם געווען מיטגרינדער און אײיגעָר פון
די אָנפירער פון דעם ידישן זעלבּסט?
ראַטור און געשריבּן העבּרעישע מליצה,
 4051אָנגעקומען אין 35טן קלאַס פון שוץ ,װאָס איינער פון זיינע מיטגלידער.
דער רעאַלשול ,װאָס אַזױנס איז דאַן גע :פּנחס דאַשעווסקי האָט זיך אין פּעטער? +
בּוֹרג געװאָרמן מיט אמַעסער אויף דעם
ווען אַ שטיקל רעװאָלוציע -פאַר דעד
פרומער יידישלעכער שטאָט ,בּאַזוכנדיק  .בּאַוואוסטן בּעסאַראַבּער פּאָגראָם-העצער
די רעאַלשול ,זיך ניט אָפּגעריסן פון  -פּאַװעל קרושעװאַן ; צוזאַמען מיט נאָך
גענע עמיגראַציע,

| דער ײדישער סביבה ,געלײענט העב:

קאַנצענטראַציע

און +

עטלעכע חברים דערלאַנגט דעם דירעק:

טאָר פון פּאַליטעכניקום אדעַמאָגסטראַ:
רעיִש ,אָרגאַניזירט אַ הברה ששפה
| בּרורה" ,געלערנט גמרא (ביז אין די | טיווע מעל ונג ,אַז בּיי .אַזעלכע שענד=
סטודענטישע אאָרן  --אויס ויסנשאַפט:
לעכע-.צוועקן) ,נאָכן ערשטן קאָנגרעס
אין בּאַזעל געװאָרן אצַיוניסט9981 ,

לעכע רדיפות אויף יידן קענען זײ ניט
האַלטן עדקיזאַמענס .צוזאַמען מיט בֹּ:
אַדיר (זע) און װו .פֿאַבּריקאַנט אֲרֹגאֲבַיש .

! אגַערלײעןרנאטין קאיועיוףועדרערפּאאָילניזטשעעכגנייעקרו;םאָ,פאַּטיײא?ָר |
ד
ע
נ
י
ע
"
.
א
ו
ן
ב
ּ
יז 80 -- 7091אַקטיװ געש .
לונג ,דערנאַך אויף דער כעמישער ,אַרבּעט אין דער סיימיסטישער פּאַרטײ. ,
 2געווען איינער פון די גױינדער פון
דער סטודענטישער ראַדיקאַל:ציוניסטי:
שער גרופּע פהעגקבע 4סמסתסזא .,װ6אָכן
געווען ארעסטירט צוליבּ זיינע בריוו,
װאָס מהאָט געפונען בּיי זײן הבר
פּנחס דאַשעװסקי ,װעלכער אין דאַך.
געזעסן פאַר געבּן אַ פּאַטש אין גאַס
אַזשאַנדאַרמען:אַפיציר ,אַלס פאַרטראעַטטעײ :-|
פון

זעם

ינגן

לינקן

פליגל

זיך ב

זירט די קאָנפערענץ פון שװאָזראָזש?

נאָוועמבער --3091מאַי  4091געזעסן אין.

טורמע | ,אױסגעשלאָסן פון

פּאָליטעכ=

גיקום ,אָקטאָבער אַנטלאָפן פון פּאַליציי.

אויפזיכט קיין שווייץ ,אין בּעון אָרגאַ=.
ניזירט

אַ גרופּע אװאָזראָזשדעניע"

און

געפירט אַ קאַמפּ קעגן בּוֹנד ,יאַנואַר. .6091/צוריקגעקומען קיין קיעוו .,,אַרין
ווידער אין פּאָליטעכניקום .אָבּער ניט .
געלערנט ,ואַלס פּאַרטײ  :פּראָפּעסיאָנאַל -

כּסק,
װילינעט,ע.
געאַרבּעט אין קיעוו ,וו

ליקט אויף דעם מינסקעד צװאַמענפאָר
פון די ציוניסטן ,צו יענער צייט אָנגע | +סימפֿעראַפּאָל; נאָך דער

חתונה

(מיט 

|

3

בּעל:דמיון

|

אשַוועסטער פון מ ,זילבּערפאַרבּ)

בי

|

433

זיך | טע חברים פון דעם סיימיסטישן לאַגער

בּאַזעצט .אין פּט"ב ,געאַרבּעט אַלס אָנ א .אַנד .געגרינדעט די װפאָלקספּאַרטײי,
געשטעלטער איןדער עמיגראַציע:אָפּטײ - :אַלס פּראָבּע אַרײינצוציען די בּרייטע יידי:
לונג פון דער יק"א 4191--0 ,געלעבּט  -שע פאָלקטשיכטן אין דאעַמאָקראַטישער

אין זיין געבּױירנשטאָט אַלס אָנגעשטעל?
טער פוֹן אַיידישער בּאַנק,

יידישער פּאָליטיק און קולטור:אַרבּעט,

פאַר דער  .אַלס פאַרטרעטער פוֹן דער פ"פּ זיך בּאַטײ.

צייט געענדיקט דעם יורידישן דעמידאָװ?  -ליקט אין דער קאָנפערענץ אין פּט"בּ ,זומער
ליציי אין יאַראָסלאַו .און פאַר זיין די=   ,7וואָס האָט געזאָלט צוגרייטן דעםאֵל. +
סערטאַציע װקרימיגאַל:רעכט לויט תּורת |
משה און תּלמוד" בּאַקומען דעם טיטל 

רוסלענדישן ידישן גרינדונגס:צוזאַמעג:
פאָר ,שפּעטער אויסגעקליבּן אין דער פּט"בּ
קהילה ,זיך בּאַטײליקט אין דעם צוזאַמענ;
פאָר פון די קהילות אין מאָסקװע ,זומער.
 ,8צוליבּ דעם הונגער זיך דערנאָך בּאַנ.
זעצט אין קיעוו ,צ"א געאַרבּעט אין אדַיר?.
כיוון ,גענומען אַשטאַרקן אָנטײל אין דער

פון ;יעקאָפּאָ' ,פּט"בּ ,געגרינדעט אין
הילפסקאַמיטעטן
פאַרשײידענע -שטעט

חקאָמיסיע צו זאַמלען און צו פאַרעפנט?
ילעכן די מאַטעריאַלן וועגן די פּאָגראָמען
אין אוקראַיִנע" (דער קאָלאָסאַלער מאַ:

קאַנדידאַט

פון יורידישע

זינט מערץ 4191

װיסנשאַפטן

געוען פאַרװאַלטער 

פון בּ ,א .קלעצקיגס

פ"ג אין וילנע,

נאָכן אױכבּרוך פון דער װעלט:מלחמה.
געווען דער ערשטער בּאַפולמעכטיקטער
פאַר הײימלאָזע ,אָנהײבּ  5191געהאָלפן
בּאַנייען די אַרבּעט פון קלעצקין=פ"ג ,פאַר
דער עװאַקואַציע פון ווילנע אַריבּערגע?

פאָרן קיין פּט"בּ ,איבּערלאָזנדיק אַגרױסע.
בּיבּליאָטעק פון אַלטע יידישע דרוקזאַכן

| אוֹן  -װיסנשאַפטלעכער

ליטעראַטור

טעויאַל פון דער קאָמיסיע בּילדעט דעם
חמזרח=יידישן אַרכיו" אִין בּערלין),
אָקטאָבּער  0291פאַרלאָזט קיעוו , אַגע:

וויסע צייט פאַרבּראַכט אין מינסק ,וואו

צו

געלייענט לעקציעס פון יידיש אוֹיף די
לערער:קורסן ,מאַי  1291געקומען קיין

מיטגעווירקט

. 8832קטם ,פאַר וועלכער אויך איבּער?

דער' פאָרשונג פון יידיש ,וועלכע איז
שפּעטער אָן זיין װיסן פאַרקויפט גע=  קאָװונע ,זינט מערץ  2291אין בּערלין--,
װאָרן ,אין פּט"בּ בּיז זומער  8191געאַר?
אין דער ליטעראַטור דעבּיוטירט מיט די
בּעט אין װיעקאָפּאָ? אַלס קאָרעספּאָנ- :בּראַשורן 6186.גץאסת מצענץ 8082 ,צאסט /
דענט ,רעדאַקטאָר פון זשורנאַל שווסאסם,
 40244411 ,00880860182אוֹן 90גצאעון
ך
פ!ירער פון דער יקרעזייט-אָפּטײלונג ,זי 1/אסטסננום( ,2בּיאָגראַפּיע ,בּיידע אַרױס איך
אַקטיוו בּאַטײליקט אין דער /חברה |אױסלאַנד ,3091 ,איינע פון זי אויִך אין.
מפיצי השכּלה" ,ו
+ועלכע איז דעמאָלט יידישער איבערועצונג פון שׁ .דאָבּין);
ם
ע
י
י
ג
ם
ע
ד
ק
נ
ַ
א
ד
ַ
א
ן
ק
שטאַרק אױסגעװאַס
 5091פאַרעפנטלעכט אַפּאָר ליטעראַריש? -
יידישן שולוועזן פאַר די הײימלאָזע אין קריטישע איטיקלען א"פ פתסנפצצשוא אין -
די

רוסישע

גובּערניעס,

בּיים דורכפירן די יידישע אונטערריכט :געזעצט אויף רוסיש י .הי בּרענערס
שפּראַך ,אויף דעם צװאַמענפאָר פון ראָמאַן זמסביב לגקודה" ,יידיש אָנגע/
חמ"ה אין פּט"בּ  6191געהאַלטן אַ רעדע הויבּן צו שרייבּן אין בּערן ,די ערשטע
פאַר יידיש קעגן דער העצרעיסטישער אַרטיקלען (-פּאַרטײ פּ:אָליטישע) פאַר?
הט אַרױסטרעטונג

פון ה 3 ,.ביאַליק,

נאָך

דער מערץירעװאָלוציע מיט אייניקע אֵל2

עפנטלעכט

אין

דער

סײמיסטישער

,פאָלקסשטימע? ,קיעוו  6091און ווילנע

5

,7

:

|

אין אפַאָלקסטימלעכער

=

געלדמטן 

שפּראַך,

-

62

יס

חהיינט" ,בּאַרדיטשעװער זפאָלקסשטימע"

ריגער זאידישער.
וועלכע שפּעטער קולטיווירט דורך זיין יא"ר פון א .קיהן,
גאַנצער שריפטשטעלערישער טעטיקייט,
שטימע? א"ר פון כּעל:מחשבות ,בּשעת.
 80 -- 77געשריבּן אין חפריינד" אַ ריי דער מלחמה געווען הויפּטמיטאַרבּעטער
פון דער ווילנער שואָך" ,פאַרטרעטנדיק
אַרטיקלען אויף ליטעראַרישע טעמעס,
| וועגן שפּראַך ,שול ,טעאַטער ,רעצענ?
די פּראָרוסישע אָריענטאַציע און אָנפירג;
זיעס ,דערהויפּט אָבּער מיטגעאַרבּעט אין דיק דעם קאַמפּ פאַר יידיש אין די דעמאַלט

8ע,80340

ווא

א"פ

אויך

פאַרעפנטלעכט

,). 440486800

אַ סך קריטישע 

אַרטיקלען (איבּער ממ"ס ,ש"ע ,פרץ,
אֵש ,נאָמבּערג ,וייטענבּערג ,אײנהאָרן,

יונה ראָזענפעלד ,אנכי ,יעקב גאָרדין,
בּיאַליק ,שאַפּמאַן א ,אַנד ).און פּראָפּאַ:

געגרינדעטע קינדער:היימען ,בּשעת דער
רעװאָלוציע

צוזאַמען

מיט י .עפרויקין

אַרױסגעגעבּן אין פּט"ב אפַאָלקיסטיש
װאָכנבּלאַט ידאָס פאָלקסבּלאַט" (סוף
 ,7אַרויס  01נומערן; סוף  8191בּאַ:
נייט אין קיעוו ,אָבּער נאָכן :2טן נומער

גאַנדירט די יידישע פאָלקסקולטור .זינט | זיך אָפּגעשטעלט) ,וואו געווידמעט זייער
 -פיל אָרט די יידישע קולטור:פּראָבּלעמען,

אוֹיס אידעישע טעמים אויפגע:
0
הערט צו שרײבּן רוסיש ,געדרוקט
זייער פיל קריטישע אַרבּעטן און פּוב2

טעט

ליציסטישע אַרטיקלען ,פּעליעטאָנען אין

קיעוו ,אָנהײבּ  ,9191די ילעצטע אָרן

זשיטלאָווסקיס דאָס נייע לעבּען (צ"א
א סאָציאַל-פּטיכאָלאָגישער עסיי +בּטחון",
איבּערגעזעצט געװאָרן אויך אין יהעולם"),

קיודישער וועלט" (צ"א אַגרעסערע אָפּ.
האַנדלונג איבּער דוד פּרישמאַן) א .אַנד,
פון זיינע אַרבּעטן פון יענעם

פּעריאָד

ה|אָבּן צאַּאַזונדערן רושם געמאַכט זיין
אַרטיקל אין זמ'בּ װקפס  11קעגן יעקב
לעשצינסקיס בּוך "דער יודישער אַרבּײ?

רעדאַקטירט אזַמ"ה פון קאָפּ"ע (קאָמל:
פּאַר

מלחמה:געליטענע)

להילף",

געשריבּן פּובּליציסטישע און ליטעראַ:
ריש:קריטישע אַרטיקלען אין קאָװונער
זגייס", ,צוקונפט" ( 3291צ"א אַ בּיבּליאָג?

ראַפישע איבּערזיכט איבּער דער ייד

שער ליטעראַטור ,װאָס איז אַרױס אין .
רוסלאַנד  ,12--7191אַלס ענטפער אויף
דער בּיבּליאָגראַפישער רשימה | ,װאָס
איז פאַרעפנטלעכט אין דעם אָרגאַן פון
זיידגעזקאָם" אין נ"י ,עאויפבּויי' ,2291

טער .אין רוסלאַנד" (אין דעם זעלבן   ,2זשיטלאָװוסקי =ניגערט קדאָס נגײע
זמ"בּ אגב אויך פאַרעפנטלעכט אַן אַפֹי לעבּןי  .2291דער אינגעװײניקסטער
קריזיס פון דער יידישער נאַציאָנאַלער
האַנדלונג וועגן נדאעַרציאָנאַלער ווירט?
שאַפט) ,זיין הספּד אויפן פאַרמאַכטן .אַװטאָנאָמיע") ,דערהויפּט אָבּער אין
חמאָרגען זשורנאַל";

וי אויך אין פאַר:

ץפריינד" (אין  ,)8091 .81880322זיַן
| אַרױיסטרעטונג קעגן דער יונגער יד"

שיידענע יידישע אױסגאַבּן פון בּעױלין,

פאַר איר נאָכטאַנצן

אין די ביולעטעגס פון װאָרט"! ,אָזע",

די מיסטיש:דעקאַדענ:ישע שטרעמונגען,
| װאָס האָבּי געהערשט אין דער רוסישער

אין דעם זשורנאַל איידישע קאָאָפּעראַ:

שער ליטעראַטור
ליטעראַטור

אין די יאָון פוֹןְ דער רע:

אַקציע {װדאָס יודישע פאָלק",

ווילנט

8

 21--0191געדרוקט פון צייט צו

צײט

און אַרטיקלען אין

פעליעטאָנען

ציע" (זינט  8--4291נומערן) אאַז"וד--.זיך
|פאַרנעמענדיק זינט  8091מיט דער וויס* /
שאַפּטלעכער

פאָרשונג

פון דער עלטע:

רער יידישער ליטעראַטור און שפּראַך.,
שוין :מיט זיינע ערשטע אַרבּעטן אויף

וע

בעל:דמיון-

די

|

832

בי

דעם דאָזיקן געבּיט (גרויסע -אָפּהאַנדלונ=  -אויפלאַגע,--נייער פ"ג" ,װאַרשע; 0291 ,
גען וועגן ד"ר פּינעסעס+ .געשיכטע פון

קאַפּיטלען דערפון א"ט װאַן ענטפער די

;דער יידישער ליטעראַטור"  ---אין זדעם

געגנערס פון יידישי ,אַרױסגעגעבּן אַלס

פּנקט" ,3191 ,און װעגן זדעם פּנקט" --
אין ?דער יוד ,וועלט",)111--11 ,4191 ,
זיך קונה שם געווען אַלס איינער פון
אונזערע בּעסטע און גרינדלעכסטע
יידיש-פאָרשער; שפּעטער זין ויסג:

אַגיטאַציע:בּראָשור פון דער ידישער
קולטור-פעדעראַציע .,טשערנאָװיץ,22911 ,
און העבּרעיש אַלס אונטערריכטס:מיטל
אין דער שול איבּערגעדרוקט פון דער

פון

אין לעטלאַנד אין אַ איינמאָליקער אויס;
גאַכּע צום שולטאָג פון אַלע שול:צענ:

דער אַלטער יידישער ליטעראַטור; אַלס

דייטשע,

די שטעלע

פון דעם בּוך וועגן יידיש

שאַפטלעכע אַרבּעט בּאַנײט אין בּערלין  .יידישער צענטראַלער שול;אָרגאַניזאַציע
צנונויפגעזאַמלט

ואוו

מאַטעריאַל

פּאַר אכַרעסטאַמאַטיע

טערס  --יידישע,

זיינע

לעצטע

פאָר:

פאַרעפנטלעכט

אייניקע

פּראַג:

רער יידישער ליטעראַטור? א-י-בּערזיכט
איבּער דער ידישער ליטעראַטור פון

פון

מענטן פון גרעסערע פילאָלאָגישע אַר;
בּעטן אין עצוקונפט" { ,4291ן און אן
| (זדער אָנהױבּ?  .--װועגן חספר מידות",
| און אדער טייטש:חומש"),

ריב"ל בּיו ממ'ס

איידישער פי

שטיינס בּוֹך עדי אַנטשטײאונג

און די

אַנטװיקלונג פון דער יידישער שפּראַך")
א .אַנד , סאיז אויך .צו דערמאַנען זיין
אַרטיקל אין פּט"בּ זשורנאַל ת8א08ס08ט
 ,6191וועגן יידישן חדר אין

2060

ושא --וושא יר"ה אויפן סמך פון היסטאָ:
רישע מאַטעריאַלן (דער מלמד ,די קיג;
דער ,די צאָל שעהן ,דער שכר:לימוד,

קאָנטראָלע

אאַז"ור,

געועלשאַפּטלעכע

אין בּוֹכפאָרם .פאַרעפנטלעכט:

ואידען

אידיש

אָדער

װער זיינען חאידי:

וטע
שיסטעןָיי און װאָס ווילען זפיּ?ש--
ווערטער פאַר יעדען אידען?  --איינע

פון די בּעסטע פּאָפּולערסטע בּאַהאַנד;
לונגען

פון

אונזער

מאָדערנער קולטור= :

פּראָבּלעם און אַװטאָנאָמיזם (פ"ג װאָנ;
 -הייבּי ,קיעוו ,9191 ,ז"ן 22 3011טע

דער כּוונה צו

מיט

אַנטפּלעקן איר אינעװײיניקסטן פירנדיקן
געדאַנק ,דעם פּאַטאָס פון דער דאָזיקער

לאָלאָגיע? ( 11--1פדיטריך פון בּערן--
וועלטלעכע מאָטיון אין דער עלטערער
יידישער ליטעראַטור") ,אדאָס נייע לעבּןױ
און זבּיכער:וועלט"?  3291װאַן אומזי?
סטער איכּערשרעק"  --וועגן בּ .רוב| :

און

לעטישע,

ריגע  ;)3291חהומאַניום אין דער עלטע:

רעװולטאַט
שונגען

אַ אומגעהײערן

ליטעראַטו (פ"ג חקולטור:ליגע ,קיעוו
,0

ז"ז 461

:2טע אױפלאַגע --װכּלל.

פ"ג" ,בּערלין;)2291 ,

שע

שיידיש און יידי:

קולטור"  --אַקעגנגעשטעלט

לומדיש = משכּילישער

(פ"ג

דער
טליכט",

קאָוונע ,זיז ? ;)42מעשה פון רי חנינה"- =-

אַרױסגענומען פון דעם מעשה:בּוך לוט
דער אױסגאַבּע פון אליעזר פאַוויר ספרא
און עמטװאאָָסדע-רניזירט דעם סטיל
און אויסגעגלײיכט

דעם סיוזשעט

(פ"ג.

בּ א .קלעצקין ,6191 ,ז"ן  --- ,42צוליב
דעם פאַרבּאָט פון יידישן דרוק אין גאַנץ

רוסלאַנד אַחוֹץ מאָסקװע ,נאָמינעל--מאָ:
סקווע ,דרוקעריי בּאָקשטײן ,פאַסְטיש.-
פּט"ב ,דרוקעריי י ,לוריא); זפּאָגראָמען.
אין אוקראַאינע  --די צייט פון דער

 1פרייוויליגער

אַרמיי"

(פ"ג

בּערלין ,  ,3291ז"ז ;111

קזװאָסטאָק",

דאָס זעלבע

אויף רוסיש ;)2291 ,איבּערגעזעצט אויף
יידיש :מ ,גידעמאַנס קאידישע קולטור:
געשיכטע אין מיטלאַלטער  --אידן אין

דײיטשלאַנד דאָס /ו 2און שא יאָרהוג:

|

|

932

|

בּעל:דמיון  --בּעניאמין  --בּענקענשטאַדט

|

| דערט":3 --.טער  3פון )6100100560 966
686 80טט

 1612זט

,2291

(ײכּלל:פ"ג"

ז"ז  ,052+2מיט שטיפס הקדמה און
בּאַמערקונגען) ; זאהרון איזאַקס --אַװטאָ:
בּיץגראַפּיע" (,כּלל.פ'גי  ,2291ז"ז ,811
מיט אהַקדכה);

ש .דבבּנאָװוס ,די נײ2

| :

043

2

בּעניאַמין( .בּענדזשאמין) לייוער,
-

מענדל (אַפּריל -.-- 9881

געבּ .אין פּיאַטראַ (נעאַמץ) ,רומעניע,
אי אפַאַמיליע ,צוֹ וועלכער עס גע

הערט דער בּאַקאַנטער רומענישער מאַ 

סטע געשיכטע פון יידישן פאָלק" { 3

טעמאַטיקער סאַניקלעװיטש ,פּראָפּעסאַר +
פון בּוקאַרעשטער אוניווערסיטעט .זיין

(זיידישער ליטעראַרישער פ"ג" ,בּערלין

פאָטער ,אַ ייד מאשַכּיל ,ארַאַנטיע ,האָט -

(קיעוו,

קאַנאַדע אַרום  ,2091בּאַקומען די עלע= 
מענטאַרע בילדונג אין רומעניע ,האָט

 ,3ז"ז  ;)672ז ,בּרונינס אדי יידישע
לאַנדװירטשאַפט

אין רוסלאַנד?

|מיט דער פאַמיליע אױסגעװאַנדערט קיין

"8ז ,)23פאַרפּאַסט אייניקע פּאָליטישע
יבּרַאָשורן .,צווישן זאיי-י-נע וועגן דער
יידישער פאָלקס?פּאַרטײ -- ,אַ סך געצַר?
בּעט צו זאַמלען די טערמינאָלאָגיע און
פראַזעאָלאָגיע פון פאַרשײדענע מלאכות,דערהויפּט פֿאַר שניידעריי און שוסטע?

אין עטלעכע יאָר אַרום נאָכן אָנקו.
מען קיין קאַנאַדע ,געענדיקט דעם יורי?

דישן פאַקולטעט פון

דעם

פּראַנצוי=

זישן אוניווערסיטעט אין מאַנטרעאַל,
אין קאַנאַדע זיךך אויך בּאַקענט מיט

אין אַלע זיינע אַרבּעטן ,אָריגינעלע וי

דער ידישער ליטעראַטור און זינט
 2191בּאַטײליקט זיך אין דער קאַנאַדער

דער.
אויס:
פאָרם,
יידישן

(וואו ער איז אויך עדיהיום אשַטעג?
דיקער מיטאַרבּעטער) ,חדער וועג" ,דעם:
טאָראַנטער איידישען זשורנאַלי ,איבּערגע=

יי

--

פּאַר דער

געזעלשאַפט

װאָרט?,

איבּערגעזעצטע ,געשטרעבּט צוֹ
האַלטן די ידישקײט פון סטיל,
היטנדיק זיך פון יעדער פרעמדער
אַלס הױפּט:איניציאַטאָר פון אַ

אַקאַדעמישן אינסטיטוט אָנגעשויבּן די

| בּראָשור .זדי אָרגאַניזאַציע פון דער
יידישעף ויסגשאַפט" (אױסגאַבּע פון
איידישן צענטראַלן בּילדונגטקאָמיטעט"
און דער זיידישער בּילדונגס:געזעלשאַפטי,
מיט אצוַגאָבּ אווילנער טעזיסן" ,ווילנע,
 ,5ז"ז :2 ;93טע אויפלאַגע --מיט דער

| רעזאָלוציע פון :2טן אַלפּױלישן צוזאַמעג?

יידישער פַּרעסע ,וי שקעגעדער אָדלער? -

זעצט פאַרן ניןאָרקער

װליטעראַרישען

פ"ג" דעם בּאַרימטן 01:3ענדיקן ראָמאַן

פון ראָמען ראָלאַן ײזשאַן קריסטאָף" ,פון
וועלכן עס זיינען ערשינען בּלױין די
ערשטע  5בּענד (װליטעראַרישער פ"ג.,
נ"י ,22--9191 ,א"ר פון ד"ר פאָרנבּערג) -
געווען

דער

אַ קורצע צייט

רעדאַקטאָר .פוך

מאָנטעראַלער יידיש ע+נגלישער

פאָר פון די יידיש:וועלטלעכע שולן אין .װאָכנשריפט
װואַרשע ,ז"ז  ,)04וואו ס'װוערט אונטער?
 -60100700און געדרוקט אויך אַרטיקלען.
געפירט אסַן:הכּל פון דער בּיואַהער אין דער אָרטיקער פּראַנצויזישער .און
אָפּגעטאַנענער וויסנשאַפּטלעכער אַרבּעט
ענגלישער פּרעסע,
280שסן 02062080

אוֹיף דער יידישער שפּראַך און פאָרגע:

לייגט אַ פּלאַן ,וי אַזױ מיט געזעלשאַפט?.
| לעכע מיטלען צו אָרגאַניזירן אַ סיסטע;
| מאַטישע װיסנשאַפּטלעכע טעטיקייט אין
| גייסט און די אינטערעסן פון דער מאָ:
דערנער יידישער קולטור,

-

106

י

בּענקענשמאַדט בּעיטע (װװ| -3091/
) געבּ .אין ווילנע .שפּע=

טער אױסגעװאַנדערט קיין קײפּטאָן,
דרום:אַפריקע ,וואו זי האָט בּאַזוכט דעם

אוניווערסיטעט .האָט זיך בּאַטײליקט זינט .
(  7191אין .דעם יאָהאַניסבּורגער

װאָכג=

142

בּענקענשטאדט == גַעֶקער  ---בּעקערמ:ן

|

ה

243

בּלאַט חדער אַפּריקאַנער" ,וי אויך אין מיטגעאַרבּעט אין מאַקסים גאָרקיס ;88801
דעם וסויטה  5אַפּריקאַנישען יאיאָהרבּוך | 68נ 022בּין איר אונטערגאַנג ,בּאַזוכט
 ,"'0װאָס ה' בּענקענשטאַדט האָט ליטעװײיסרוסלאַנד אין די לעצטע טעג
אַרױסגעגעבּן א"ר פון נ ,האָפּמאַן,
| פון דער דייטשער אֶקופּאַציע און בּאַ:

)

בּעקער יוסף (== 1881

געבּ .אין נעסוויזש ,ווײיסרוסלאַנד ,אין
דער פאַמיליע פון אַ גערטנער ,בּיו --31
 4אאָר געלערנט אין חדר און ישיבה,
די ערשטע אַלגעמיינע בילדונג בּאַקומען
ַסישער
אין ארו

עלעמענטאַר:שול ,זשור

שריבּן די איינדרוקן פון זיין נסיעה אין
ווילנער זפּנקס" א"ר פון ז ,רייזען ,גע=

ווען אַרעסטירט און אָנגעשריבּן סאעַריע .
אַרטיקלען זאיבּער די פּוילישע עשאַפּאָטן

און טורמעס" (אין כּתביד)1-2 .0291 ,
מיטרעדאַקטאָר פון ווילגער ;טאָג" ,דאַן

נאַליסטישע טעטיקייט אָנגעהױבּן מיט פאַרלאָזט ווילנע און אין ריגע רעדאַק:
דעם אַרטיקל /די פאָלקס:שפּראַך און טירט דאָס רוסישע טאָגבּלאַט 8טטסגן.
איהר בּעדייטונג? (חודש:זשורנאַל חדאָס
לעבּען" ,)/| 5091 ,דערנאָך געוועזן.

דקואמָערע+ספּאַנדענט

פון װאַרשעװער

טאָגבּלאַט עדער ועג" ,ואו אויך געֹ:
שריבּן לײטאַרטיקלען,

בּאַזוכט

דעם

שעדלעצער

פּאָגראָם און באּיאםַשריבּן

אין דער

בּונדישערף 

זפאָלקסצייטונג""

 ,6שׂפּעטער געאַרבּעט אין זמאָמענט",
רעדאַקטירט

דאָס

אָדעסער

טאָגבּלאַט

חשלום פליבם" ,צוריקגעקומען .קיין
װאַרשע ,מיטגעאַרבּעט אין װצפריבד"

(דאָס לעבּען")( ,אין חװאָכענבּלאַט" פון

געָח ,זינט  3291ואוינט װידער

אין

פּט"בּ אַלס מיטאַרבּעטער פון דער רוסי

שער פּרעסע . ,אין בּוכפאָרט פאַרעפנט:לעכט :חליטע און די ליטווינער" (וויל=
נע ,0291 ,ז"ז  ;)13עדי גרויסע רוסישע
 .ּ1פון פעבּרואַר בּיז
רעװאָלוציע?  --ב
/אָקטאָבּער ( 7191פ"ג פון פאַראיין פון
די יידישע ליטעראַטן און זשורגאַליסטן

אין ווילנע ,0291 ,ז"ז  ,321מיט פּאָרט:

רעטן און בּילדער) 11 ,בּ .פון אָקטאָבּער -
7

בִיז יולי 8191

(ווילנע ,1291

ז'ז

 ;)461אין רוסיש--שאונטער דער ממשלת.
פון די אָקפּאַנטן" (די דייטשן אין.
פּסקאָװו ,קרים ,ליטע--פּט"בּ  ;)5291איך

חפריינד" 3191 ,פאַרעפנטלעכט צ"א
אַרטיקלען איבּער יידישער פאָלקסשול,
יידישער פאַלקסבּילדונג אין פּױלן ,דער כֹּתב:יד אגַרעסערע אַרבּעט אין רוסיש--
װענציקלאָפּעדיע פון צייטונגסוועזן" ,פון .
שפּראַכנפּראַגע אין גריכנלאַנד) ,זיידישער
בּער063- ,
וועקערי" א .אַנד ,,דערנאָך אַװעקגעפאָרן זיינע פּסעװדאָנימען :
אקַאלָסרעספּאַנדענט פון דער צייטונג -8ג) ,ד"ר ראָזענבּערג ,אַ-װו ,אָ-װ א .אֲנז= ,
קיין פּט"בּ ,ואו אױך געאַרבּעט אין
בּעקערמאַן שמעון --
דער רוסישער פּרעסע .אין דער צײט
פ
א
ַ
ר
פ
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ס
ע
ר
פ
ו
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א
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ַ
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ק
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ש
ו
נ
ד
:
ר
א
ָ
מ
א
ַ
נ
ע
ן
א
ו
ן
מ
ע
ש
ה
:
ב
ּ
י
כ
ל
ע
ך
,
װאָס
פּיעלע טעמים פאַרלאָזט .די זשורנאַלי
ס
:
ז
י
י
נ
ע
ן
א
י
ן
ד
י
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ק
ע
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0
*
קער יאָרן פון
2
טיק און געווען אָנגעשטעלט (אַלס
פ
א
ָ
ר
י
ק
ן
י
ר
"
ה
ג
ע
ד
רוקט געװאָרן אין אָדעס,
ה
ל
י
הילפס:סעקרעטאַר פון דער פט"בּ קהווילנע ,װאַרשע ,דהיינו :חדיא קאָרטען |
מיטגעאַרבּעט אין זפּעטראָגראַדער טאָג= װאַרפערקע אָדער דיא אָפּגעשאָסענע
בּלאַטױ פאַר און נאָך דער רעװאָלוציע | ,האַנט" ,חדי ווייבּערשע רעװאָלוציע" ,ודיא.
צזוירךיקגעצויגן ,װען די צייטונג האָט יודישע קאָזאַקען" ,זדער זענסקי װאָפּ:
זיך  דערקלערט .פאַר אַ ציוניסטישער,
ראָס"; ,פון טױט לעבּעדיג" ,קמש'ש
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| בּ
בעק
ּערמ
עאן
רג--מאן

צייטען" ,חדער רוססישער טערק" ,יהדטה
דיא חלוצה" (אַדראַממע אין  4אַקטין פאַר?.

פאַסט אויף דעם אַרט פּאָן שמר ,װאַר:
שע  )4881א .אַנד ,לוט אַפּריואַטער

מיטטיילונג ,זאָל ער אויך זיין דער
פאַרפאַסער פון דער גאַנצער סעריע
 2בּויגנדיקע מעשה-ביכלעך ,ועלכע
זיינען געדרוקט געװאָרן אין פ"ג מ"ץ
אונטער

די איניציאַלן

ש .בּ,

װי;

זר' איצעלע מיט דעם געווינס" (װאַשײ=
נער ראָמאַן ,װאָס דיא לעזער ועלין זיין

העכסט צוא פרידען"),

חדער אַדעסער

חתן" (פזייער אֵיין וויכטיגער ראָמאַן"),

חדיא בּאַנדע גנבים"
חדיא

גוטע פרויא",

דער ואַלֵד",
פרויא

עדיא ערשטע

לאַכט אָדער דער טאַטע האָט דיא מאַ:
מען גענומען" (זאַשײינע געשיכטע,

אוג

דער צו אֵיין ראָמאַן") ,דער פּאַצטאָװער
פּאִיעזד אין קישׂענאָװ",
װאַכּלה אין
שיף" ,חדיא רייזע אין אַפּריקא? ,חדיא
יאַטקעס

אָדער

חדער קאַטאָק",

דאָבּע מיט

צערנען,

|
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צייט פון געטליכען מאַן רמבּ"ם") ,אדער

קוימען קערער" ,צברײינע דיא טענד.
לערקע" ,דיא קלוגע גווערנאַנטין",
װאַ חתן .אין װאַגאָן ,װאַ כּלה אין בּוידי- ,

זדי שרעקליכע נאַכט" ,ײדער פישמאַרק

אָדער געלה מיט דרייזלען"/ ,דער חתן
היט

זיין

װאָרט?

.

דוד פרישמאַן,
אין ,הויזפרינד"  }11רב"
קצין ,אַ'ניעסק
מ
י
ט
ש
מ
א
ַ
ט
ע
ס
"
,
ב
ײ
ל
א
ַ
ג
ע צום
ײיד .פאָלקסבלאטט",51--.21 8801 ,
|

| בּערגמאן אהרן (= 0981 8/4

דאָס .װאַרבּעטער?װאָרט"
זיינע פּסעװדאַנימען1808 :עץג. /א ,בֹּןף 
נחום ,אַ װאַנדערער,
אין

װאַ כּלה אויף אַ בּוים"

גאַליציע,

בּערגמאַן הונאָ ד"ר 0א3081 52/

| (איינע אינטערעסנע געשיכטע װאָט האָט
גיטראָפין אין שלמה המלך'ס צייטין"),
שטודירט פילאָטאָפיע און נאַטורװיסג:
,
חדער איזװאָזציק" ,עדער גוטער מאַןי
ש
א
ַ
פ
ּ
ט
א
י
ן
פ
ּ
ראָג און בּערלין .אַקטיוו
זדער חתן גײט צו דער חופּה"" ,שרה
ב
ּ
א
ַ
ט
ײ
ל
יקט אין דער ציוניסטישער בּאַ:
דיא

קעכין",

גיטיל

שדיא כּלה איז אַנטלאָפין" ,חגינעסע דיא"

זאָגערקע"; ,דער טאַנץ קלאַס" ,װחאַצקיל
דער קונצין מאַכער",

עדער ריכטיגער
אדער

וועגונג

און זיגט 0291

דירעקטאָר .פון

דער יידישער אוניװוערסיטעטטביבּליאָטעק
אין ירושלים ,זינט  5091מיטגעאַרבעט
אין דער יידיש::דייטשער און דייטשער

שפיגעל" ,חדער וועליסאַפּעד",
אייניקע פילאָ?
פּאַראַכאָד"; ,דער בּיליאַרד" ,חדיא כּלה  סאָפישע װערק אין זייטש ,פון זיי מיט

לאַכט אונטערין דעקטוך אָדער דיא כּלה 
בּייסט זיך" ,חדי גליקליכע כּלה" ,אדער

בּולװאַר"= ,חמאַרקוס דער בּוכהאַלטער",
חחוה .דיא

בּעקערקעס',

דיא

שינע

בּלומעלע" ,חדער גוטער חתן" ,װדער
קלוגער חתן" ,חדער טעליפאָן" ,װאַ רפואה

-

) געבּ ,אין שאַוול ,ליטע ,זינט
 0זיך בּאַטײליקט אין דער פּראָװין;
ציעלער רוסישער פּרעסע פון ליבּאַװוע; |
טאַגאַנראָג ,טולע ,דורכן לאָדזער פאַר?
לאַג "ײניעח ,,אַרױסגעגעבּן בּראָשורן אי:
בּער פּאָליטיש;:עקאָנאָמישע און קאאָפּע:
ראַטיווע פראַגן 22--1291 ,רעדאַקטירט.

) געבּ .אין פּראָג ,טשעכיע,

די קרעמערקע",

/

פּרעסע,

פאַרעפנטלעכט

אַיידישן אינהאַלט641 563012--ס שי (איבּער

משה און דעם חומש;
76

זס416 4ת,)91601

אויך העבּרעיש

חהשלח"

אין דער סעריע

זינט  2191שרייבּט

(ערשטער אַרטיקל אין

איבּער אַנרי בּערגסאָן) און

לעצטנס מיטרעדאַקטאָר פון דעם פערטל:

פון אשַלאַנג" (זייער אוַואונדערלעכע יאָריקן בּיבּליאָגראַפישן אָרגאַן פון דער
געשיכטע ,װאָס האָט גיטראָפען אין דיא  -העבּרעיִשער אוניװוערסיטעטסבּיבּליאָטעק

25

|

|

בּערגמאן

יקרית ספר" ,וואו עס װערן אויך רעגי:
סטרירט די ערשיינונגען פון דער יידישער
ליטעראַטור און פּרעסע .זיין פּאָזיטיווע
| שטעלונג צו יידיש און קעגן דער שיטת.
?עברית או רוסית" געבּראַכט צום אויס?

דרוק אין אסַפּעציעלן

אַרטיקל ,װאָס

/
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:

האָט די בּקשה צוריקגעשיקט,

בּ ,האָט

זיך אויך געווענדט מיט אַ בּריוו אין דעם
ענין צו דפעּררינצעסין פון װעלס,
שװועסטעו

א

פון דער רוסישער קיזערין,

אָבּער די פּרינצעסין האָט זיך אָפּגעזאָגט
עפּעס צו טאַן אין דעם -- .אַרום 4981

איז אַרײן אין זיין זאַמלונג 6008 603
זס|29ז= ,|9אין דעם דייטשן ליטעראַ:
רישן אַרגאַן  ,520 6105102:6111 0108װוי
צייטשריפטן,
אויך אין יידיש = דייטשע
פאַרעפנטלעכט אָפּהאַנדלונגען איבּער
דעם מצב פון דער יידישער ליטעראַטור,

האָט בּ .אָנגעהױבּן צז איבּערזעצן דעם
תּנך אויף יידיש אוֹן לכתּחילה אַרױסגע=
געבּן דעם ספר בּראשית ,דאַן בּיסלעכ=
ווייז אָנגעגאַנגען מיט דער אַרבּעט =
טער ,בּיי דער מ'טהילף אויך פון אנ
דערע מיסיאָנערן ,און  8981אַרויסגע=

אויך איבּער אייניקע יידישע שריפט;
שטעלער ,וי ממ"ס א .אַנד ,רעצענזיעס
איבּער ייִדישע בּיכער,
בּערגמאַן מרדכי-שמואל (--6481
א )2291 01/געבּ .אין װיערושאָװו ,פּוילן,
בּיי  דער פּרייסישער גרענעץ ,אין אַ

געבּן אַ פולשטענדיקע ייִדישע איבּערזע=

|חסידישער פאַמיליע,

פרי געבּליבּן אַ

קיילעכדיקער יתום און בּין  41יאָר גע?

צונג פון תּנך און בּרית חדשה ,וועלכע האָט

אױיסגעהאַלטן אַרײ אויפלאַגעס(זספר תּורה.
נביאים וכתובים--דאָס איזט דיא גאַנצע
הייליגע שריפט  --אויפס נייע איבּערגע=
זעצט פאָן לשון הקודש איף ידִישֵׁ=
דייטש" ,לאָנדאָן  {4091אַ נייע פאַר=

בּעסערטע

אױסגאַבּע,

שין צװאַמען

לערנט אין חדר און אין קאָלישער בֿית :מיטן טעקסט אין לשון:קודש און אָן

המדרש ,דאַן  3יאָר שטודירט אין בּרעס?

דעם עװאַנגעלישן טייל,

לע אין פרענקעלס ראַבּינער:סעמינאַר,
דערנאָך געלערנט שחיטה בּיי אַ פעטער,

אונד אויסלענדישע בּיבּעל-געזעלשאַפט".,

וועלכער איז געװען רב שו"ח אין פראָנ:
קענשטיין 6681 ,איז ב.

פ"ג אבּריטי'ש

לאַנדאָן  ,)2191דער סטיל פון בּ-ס
תּנך-איבּערזעצונג איז אַ .צעפּלאָסענער:

און ניט קיין געלײיטערטער ,אָבּער די
לאָנדאָן ,ואו ער האָט זיך אין  2יאָר | שפּראַך איז גענוג פאָלקסטימלעך ,נעעג=
אַוום געלאָזט טויפן דורך דעם מיסיאָ:
טער צום פּוילישן יידיש .אין זייך.
נער עװאַלד

און

זינט  0781געאַרבּעט

אַלס מיסיאָנער אין לאָנדאָן ,0981 ,אין
דער צייט

פון די גרויסע רדיפות אויף

די יידן אין רוסלאַנד ,האָט ער זיך גע:

ווענדט מיט אַ בּריוו צום לאָרד=מער פון

לאַנדאָן סער הענרי א .אייזעקס (אַ ייד),
פּאָרלײיגנדיק צונויפצורופן אַ פאַרזאַמ?

דייטשמעריש און אַפּאַלאָגעטיש געשרי= 
בּענער אַװטאָבּיאָגראַפיע (ואַ קורצע לע=
בּענסגעשיכטע פון מרדכי:שמואל ב,.
לאַנדאָן  ,5191ז"ז  ,42מיט זין בילד
אויף דער הילע) פאַרצייכנט בּ .נאָף

פּאָלגנדיקע איבּערזעצונגען זיינע :אדער
פּערשפּראָכענער משיח" ,שאַ װאַנדערערס
װאַנדעל"+ ,פריינדליכע בּריעף צו דיא

לונג און זען ווירקן אויף דער רוסישער
רעגירונג לטובת די יידן; די דאָזיקע

יודען" ,זוויא האָט אַיודע געוואוסט ,אַז

וא01/

פערגעבּען",

פאַרזאַמלונג

איז

פאָרגעקומען

0
און סיאיז אָפּגעשיקט געװאָרן אַ
כּקְשה צום רוסישן קײיוער ,אָבּער עו

זיינע

זינדע

זײנען איהם

חדער פּאַסטוך אונד זיינע שאָף" ,װדיאג /

ליידען פון משיח" א ,אַנד- ,

-

בַּע רגעלטאָן י

| 3471

בערנעלסאָן דוד 4881
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קיע ער טאָגבּלאַט ;דאָס פֿאָלק' א"ף 

)

געבּ ,אין אַכרימאָיואַ (סאַרנאָ) ,בּיי אומאַן | ,פון חיים טשעמערינסקי ,אָבּער אויך אָן
 קיעווער גובּ ,זיין פאָטער ,רפאל ,איַיד ערפאָלג ,ניט קיין בּעסערן מזל האָט ער -אַ בּתּורה און א טאַלנער חסיד ,איז גע? געהאַט מיט אײניקע אַנדערע זיינע .
ווען.דער גביר פון

דערציילונגען,

שטעטל און פון

טויבּער" ,וועלכע ער האָט אומזיסט גע

דער גאַנצער סבי:
ה ,און זיין שטופב

צװישן זיי אויך

;דער -

שיקט אין די פאַרשיידענע יידישע אויס= /
גאַבּן פון ווילנע און װאַרשע.
דיק זינט  8091אין זי" ואוזיך אַלס .
עקסטערן געגרייט צו
ע|קזאַמענס
(אויך שטודירט אויף  .צאאַָנדאָקטאָר און

.

וואוינעג?

 -איז געווען אַ מין

 צענטער פאַר די /אַרומיקע שטעט=

לעך ,פאַר די יידן
װאַלד ס=וחרים.

| שפּעטער

עס

געװאָרפן)

האָט ער אָנגע:

שׂריבּן זיין גרויסע דערציילונג.
י
אאַזײו | ,װאָקזאַל" .,וועלכע ער אגיעזצוואונגען

.

אָרום.

מעקלערס ,תּבואה:הענדלערס
אויך פאַר די פּאָסעטאָרס. ,פּריצים

געווען צו דרוקן אויפן אייגענעם חשבּון

א|דג"ל ,זיין מוטער ,דרייזע ,אַ שטילע( | ,אין פ"ג זפּראָגרעס" ,װאַרשע,)9091 ,

קרענקלעכע ,צניעותדיקע פרוי ,האָט

געשטאַמט פון אַן אַלטעֹך מיוחסדיקער /
יידישער פאַמיליע פון אויסלאַנד ,אַז בּ-

איז געווען ואָך אַייִנגל ,איז דער פאָ:
|ער אים געשטאָרבּן ,אַלע עלטערע
ט
בּרידער און שװעסטער זיינען געוען

און ש.

אױסגעגעבּן און די אַמאָל טומלדיקע
זאַס; די

דאָזיקע

י שטובּ האָט געפונען

זאַד איז געווען .חדער טױיבּער" אין ש.
גאָרעליקס שאידישען אַלמאַנאַך" .דאַן איז.

אַרױס זיין גרויסער ראָמאַן זנאָך אַלע=

פון דעף 

אַן אָפּקלאַנג אין

ר -3ס זמעשה:ביכל" (די קראַנקע מוטער,
די פאַרשטאָרבּענע ,פאַרשוויגענע קלאַבֿצ
| גען פון אַמאָל) ,אויך אין די זיוֹרדישע" .

מאָטיוון אין פילע פון זיינע נאָװעלן און
ראָמאַנען .בּ .האָט פרי אָנגעהױיבּן צו
שרייבּן ,פריער אין רוסיש ,דערנאָך אין

ניגער

(אין

קפריינד"),

א

מען" (פ"ג בּ .א .קלעצקין ,3 ,ז"ז ,)443
װאָסהסאָט בּאַפעסטיקט .די רעפּו?אַציע
פון בּ .אַלס איינעם פון די גרעסטע

פּראָזאַיקער אין אונזער ליטעראַטור ,צו.
דערזעלבּער צייט האָט ער אָנגעהױבּן
שרייבּן זיין צווייטן ראָמאַן װאָפּגאַנג" -

(עוערשט פאַרעפנטלעכט .אין
העבּרעיש 6091 .האָט ער געשיקט זיין "אייגנס"  ,11קיעוו  ,)0291דאַן
דערציילונג  .חריקות" פּראָטאָטיפּ פון .שריבּן אַגיעסערע נאָוועלע אין
גרעבּטער שטאָדט" (זיודישע
װאַרום .װאָקזאַל") אין פהזמן? ,ואו דוד
פרישמאַן און י ,בּערשאַדסקי זיינען גע ,4 :זאין פאַרטונקלטע צייטןי

ווען די ליטעראַרישע רעדאַקטאָרן ,אָבּער
זי איז ניט געדרוקט געװאָרן.

זיין ער=

שטע דערציילונג אין יידיש ידי דריטע"

( )7091האָט ער געפּרוּװוט אָפּדרוקן אין

רייזען,

נ .מייזיל א .אַנד .און געשאַפן דעם יונגן -
אַװטאָר אנַאָמען .זיין צווייטע געדרוקטצ -

רוישנדיקע שטובּ אין פאֲֶרבּליבּן אײנ:
שטימונג

מ?
אןואַ
דאָס דאָזיקע דעבּיוט-ווערק פו
בּאַקאַנטן .אָנפאַנגער האָט אַרוֹיסגערופן
בּאַגײסטערטע אַרטיקלען .פון א ,װוייטער

זמ"בּ
אָנגע:
אַפאַר:
וועלט"
(1טער

2

קאַפּיטל קיעקב נתן װידערפּאָליער"--אין .
זיוד ,ועלט"  ,11/ 5191דאָס גאַנצע
ווערק--אין זמ"בּ זאייגענס"  ,8191 1אין -
| די געזאַמלטע ווערק--א"ט זיוסף שור")-,

בערגעלסאָן.

|

94

/

.

4

י

-

אַחוץ אַ רײ קלענערע דערציילונגען ,בי

האָט פון צייט צו צײיט אױיך געשריבּן
קריטיש-פּיבּ ליציסטישע אַרטיקלען ,וי
יבּריף צו דער יונגער יודישער איגטע?
ליגענץ" (וועגן י .ל ,פּרץ  --אין קיודי

וועלט" ,5191 ,ש}) ,װעגן דער יונגער
יידישער פּאָעזיע (חדיכטונג און געזעל?

שאַכּטליכקײט"  --אין לבּיכער-וועלט",
 ,111 9חדער געשעהענער אויפבּראָך"--
 ,1וועגן בּעל:מחשבות
אין ?מילגרוים" )
| (יבּיכער  וועלט" )4 ,א .אַנד .נאָך.
דמערץ:רעװאָלוציע גענומען אַן אָנ

טל

אין דער

גראַנדיאָזער

יידישטר
ידישע

קולטור -בּאַװועגוֹנְג ,װאָס האָט זיך אַנט:
וויקלט אין אוקראַינע אונטער דער אָנ
'פירונג פון דער קיעווער קולטור גליגע,
פון וועלכער עֹר איז געווען אייגער פון.
די גרינדער,

מיטגעמאַכט דעם בּירגער?

יקריג ,די רעװאָלוציעס ,די שחיטות און
פּאָגראָמען און אין דעם ראָמאַן  ײבּאָטש?
קאָ ,װי אויך אין ראיַי -נאָװעלן (נאָך
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תּבואה?.

הענדלער,

װאַלד-מעקלער ,מיט זיינע

יורדים און אויפגעקומענע גבירים ,מיט
זיינע אינטעליגענטן און משכּילים ,מיט

דער אומבּאַפרידיקטער יוגנט ,װאָס לעבּט
ער די אַפּאַטיע פון די יאָרן נאָך דער
איבּ
ערשטער
פּוסטקײט

רע יאַלוציע,
פון

דער

די

יידישער

גייסטי קע

אינטעלי:

גענץ ,וועלכע איז אָפּגעריסן פון די גע:
זונטע װאַרצלען פון אַן אייגענער סביבח
אן צאַנקט אין דער פרעמדער װעלט.
!פון דער ניט=יידישער קולטור ,מיט אַ
גרויסער קינסטלערישער קראַפט בּרעוגט
בּ ,צום אויסדרוק די הױפּט:מאָטיון פון
! זיין שאַפן  --די

שטימונגען און

איבּער?

לעבּונגען פון איינזאַמע פאַרטרויערטע
נשמות ,װאָס בּענקען נאָך אומבּאַקאַנטע
 :מעגלעכקייטן ,װערן געפּײניקט פון אוֹם=
בּאַווערטע ערװאַרטונגען .אין דער ציי=.
כענונג פון זיינע העלדן ווייזט בּ .אַרױס
אַ גרויסע בּאַאָבּאַכטונגסקראַפט { מאַנכע

ניט אַרױס אין בּוכפאָרם) געשילדערט
דעם גרויסן יידישן חורבּן אין אוקראַיגע,

פון זיי זיינען דערהױבּן צוֹ אסיַמבּאָ:

 1פאַרלאָזט קיעוו ,זינט  2291וואוינט
אין בּערלין ,בּאַטײליקט זיך פון צײט
צו צייט אין עפאָרווערטס" (ואו צ"א
געדרוקט אױטיקלען פון זײן גסיעה
איבּער ניירומעניע  4291אין די אינטע:

דיכטער ,אמַצבה אויף דעם חרוב געװאָ:
רענעם יידישן שטעטל אין אוקראיגע .,מיט
בּאַזונדערס פיינע צאַרטע שטריכן זיינען

רעסן פון דער געזעלשאַפּט װאָרט") ,אויך

געשילדערט זיינע יידישע פרויען .מירל,

אין זפאַלקסצייטונג" א ,אַנד--בּ ,,איינער
פון די גרעסטע פאַרשטיער פון דער

די הױפּט:העלדין פון דעם ראָמאַן קנאָך

לישער הייך ,װי למשל אין װאָפּגאַנג"--
װאָס איז ,לוט דער כּנה פון דעם

אַלעמען" ,די דאָזיקע סימבּאָליזירטע גע*

מאָדערנער יידישער בּעלעטריסטיק ,פאַר:

שטאַלט פון פאַראיינזאַמטן און קראַנקן
יידישן יחוס ,איז די איידלסטע און פאַר:

אי לוט דעם שטאָף פון זײנע װערק
אי לויט זיין קינסטלערישער מאַניר און

וויקלטסטע טראַגישסטע פרויענפיגור אין

נעמט

אין איר אגַאַנץ בּאַזוֹנדערן אָרט

סטיל ,כּמעט אין אַלע זיינע ראָמאַנען
און נאַװעלן שילדערט בּ .דעם אונטער:

גייענדיקן (און אין דער גרויסער

רע

װאָלוציע שוין אונטערגעגאַנגענעם) בּאַ:

לעבּאַטיש :נגידישן

לעבּנסשטייגער

פון

דער

נייער יידישער

ליטעראַטור ,נאָר

זעלטן איז ב--ס שילדערונגסמאַניר ריין

רעאַליסטיש (װי ,למשל ,אאין אַ פאַרײ

גרעבּטער שטאָט") ,דאָס רוב איז זײ
אימפּרעסיאַניסטיש ,מיט אַשטיל גאָגגף.

דיקער שווערמוטיקער עלעגישער שטי:
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בּערגעלסאָן  --בּעדגער

מונג אַלס גרונדטאָן ,בּ .איז אויך אַ גרוי?

סער מייסטער בּנוגע דער קאַנסטרוקציע

פון זיינע ראָמאַנען ,און זיין װויכטיקסט
 -װערק ינאָך אַלעמען" ,איינער פון די

פולקומסטע מוסטערן פון אינדיווידועל:
פּסיכאָלאָגישן און גלייכצייטיק שטיגע:
ליטעראַטור,

רישן ראָמאַן אין אונזער

איז אויסגעצייכט דורך זיין גאַנצקײט.
און אָפּגעשלאָסנקײט און אינהײיטלעכ:
קייט פון דער שטימונג .די דאָזיקע
איינטהייטלעכקייט נעמט אָבֹּעֵר אָפט בי

 ב .אָן די פאָרֹם .פון איינטעניקייט אוןבּיי דער סטיליזירטקייט און ליידנשאַפּטס:
לאָזיקײט פוֹן זיין קונסט איז עס די
הױיפּט:מניעה פאַר דעם גענוס פון זיינע
װערק .אהַויכע מדרגה האָט בּ .אויף.
דערגרייכט

רױַקײט

אין

אין דער

זיין סטיל,

פון טאָן און צימצום

פון

מײסטערשאַפט

אין

װאָרט .פאַר

זין

שפּראַך איז אגב כאַראַקטעריסטיש זיין

אארגרעבּטעף-
, :9-02ארום װאָקזאַל", ,אין פ
שטאָט" ,ענאָך אַלעמען", ,דרויג"--דערציילונגען,

,אָסטאָק* 
,מעשהײבּיכל"( .נייע אױסגאבּע  --פ"ג װ
 ,4מיט ליטאָגראַפיעס פון האָלצשגיטן פון
לאַזצַר סגל ,ז"ז  ,)92אױיך ,דאָס גאָלדענע קיי..
קעלע?
פּט"ב

(קיגדערימעשה,
,)6191

פ"ג

עדרויב"

בּ .אי קלעצקין,
(אין פערון/ .

און ,פרעש"

,אוניװערסאליבּיבּליאָטעק" ,ווארשע ,2291 ,זײז. ;)42
אַחוץ אײיניקע איבּערזעצונגען פוֹן בּ--ס נאָװעלן (צ"א.
זע בּלומענפעלד) איז זיין ראָמאן ,נאָך אַלעמען"

איבּערגעזעצט אויף הע ב עריֵש (,נּכלות הבּל"/ --
אין ,העולם"  | ,)2191אויף רוסיש (פון סאָפּיע
דובּנאָװײטרליך

א"ט

טססתעטטסא

82 608ז04

פ"ג עא8ק) ,בּערלין ,4291 ,רעצענזירט צ"א פון /
עןר'
יערג אי
רָזנ
לסאָ,בּקאָװסקי אין ע ,2פון ס ,פּא

מתסופ) ,)828200411 /אױף דייטש (פון או
עליאַסבערג א"ט  6611נזסע  ,940 6002ײ,ד..
פ"ג" בּערלין,

|

:

,

שי ניגער, ,ײד ,װעלט"| 4191 ,81 3191 ,שׂ:
| בּעלימחשבות, - ,דאָס לעבּען" , ,2191מאָרגען

זשורנאַל? ( 2291איבּערגעדרוקט אין דער בּוענאָס.
איירעסער ,אידישער צייטונג"  .;)061/51בי מייזיל.,
,װעגען נאָך אלעמען" (,קונסטיפערלאג" ,קיעה.,

,+- ,4בּיכערײװועלט? 11 ,9191

,נאָענטע און

פּסיכאָלאָגישע נאָװעלע ,יוסף שור" ,אין

װײיטע" ,זיז , ,161 -701בּיכער.װעלט";4291 ,

זיין גאַנצער קינסטלערישער מאַניר פילט

,יכעריוועלט" 11 9191 ,מאַקסי.
מ .ליטװאקאָו ,ב
,יטערארישע בּלעטער"( 25 ,15 ,קאַפּיט+
עריק ,ל
לען פון אַ גרעסערער שטודיע); מ .דאָבּרושין /
;שטראָם? שׁן; לעאָ קעניג, ,שלום אֵש און

זיך גאעַוויסע השפּעה פון קנוט האַמסון,
פון דער אַנדערער זייט אָבּעךְ האָט בּ,
| א=ויך בּאַוויון אין זיין שאַפּן צו דער:
הױיבּן זיך איבּער די לאָקאַלע און נאַציאָ=

נאַלע גרענעצן ,און אַריינדרינגעגדיק
| דורך עליאַסבּערגס איבּערזעצונג פון ײנאָך
אַלעמען" אין דער דייטשער ליטעראַטור,

האָט ער בּיי די דייטשע רעצענזענטן
אַרויסגערופן די פאַרגלייכן מיט טאָמאַס
 מאַן ,הערמאַן בּאַנג ,יאַקאָבּסען ,פלאָבּער,געזאמלטע װערק זײנען ארויס אין
פאַרבּעסערטער אױסגאַבּע ,אין פ"ג

ב--ס
אַ נײער.
,װאָסטאָק",

בּערלין

 1אָפּגאַנג;

 11אַרום

יורדים;
שור;

 ,2291אין  6קלײנע
װאָקואל,

אארגרעבּטער
 111אין פ
/שׁ }1דרוױב,

דער

לעצטער

דער

שטאָט,
ראש

ב::

טױבער,

יוסף
השנה,

אאָמען;
אומער ,די משומדת ,אַן נ
אין .אייגעם ז
 1--/נאָך אַלעמען ,פון אַנדערע אױסגאבן
!
זײנען ארויס אין אײדישן פאָלקסיפ"ג" ,קיעה,

ד .ב ,".ד,אָס נײע לעבּען" ,לאַנדאָן  6191ד"ף'
אַלפרעד דעבּלין.3291 930. 012 ,

בערגער

א( .ב' אב --9881

) געבּ .אין בּירזש ,ליטע ,בֹּאַקו?-
מען אַשטרענג רעליגיעזע דערצינג,
בּיז  3091געלערנט אין שטעטלשן בֵּית:

יהמדרש ,דאַן צו:
זאמען

מיט

די

עלטערן אויסגע:
קין
װאַנדערט
אַפֿעריקע ,ואו
זיך גענומען צו.

|

אַלגעמײנער בּיל?

דונג 7091 ,אָפּגע=
דרוקט זיין ערשט '

| ליד אין חצייט:גייסט"

און

זינט 0193
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בּערגער = בּערדיטשעווסקי

פאַרעפנטלעכט אַ גרויסע
און פּאָעמען אין פאַרשײידענע צייט?.

|

צאָל לידער  כע האָבּן זאיַךרומגעטראָגן

שריפטן,

װוי שװאַרהײט" ,דאָס אידישע

453:

װי מיט אַן

אבן:טוב מיטן מחבּר פון לבּית המדרש?",און דאַן קיין אָדעס ,פון װאַנען ער האָט

פאָלק"+ ,אידישער קעמפּפער" ,זגײע .געשיקט אַ גט צו זיין פרױי און איז
וועלטי ,חװאָכענשריפט" ,װדאָס װאָרט"/ .,אַװעקגעפאָרן שטודירן  .קיין דייטשלאַנד,

װחליטעראַטור און לעבּען" א .אַנד ,,װי
ער האָט בּאַװכט דעם אוניווערסיטעט
אויך אין די זמ"בּ חשריפטען" ,מוסטערן .אין בּרעסלע ,און געענדיקט זיין שטודיום
פון זיינע לידער װערן געבּראַכט אי מיטן טיטל ד"ר פילאָסאַפיע ,האָט ער
די אַנטאָלאָגיעס פון מ .בּאַסין און זישע זיך בּאַזעצט אין בּערלין ,וואו ער האָט

לאַנדו , בּאַשעפטיקט אין ני=אָרק אַלס.
פאַרטרעטער פון אפַאַרזיכערונגס:געזעל:
|
שאַפט,
בּערדיטשעווסקי מיכה-יוסף (1ווע/פ1

 )1291 81/געבּ .אין בּער:
|א--
5
ש|אַד ,פּאַדאָליע .,זיין פאָטער ,אחַסיד,

געלעבּט אין פולער אָפּגעזונדערטקײט. ,
אָפּט אויך אין גרויס גויט ,בּיז זיין טויט,
בּלויז פון צייט צו צייט בּאַזוכנדיק זיין
פּאָטער אין אוקראַיִנע ,ועלכער האָט

סוףכּל:סוף שלום געמאַכט מיט זיין זון

דער רב פון שטעטל ,האָט אים געגעבּן.

און אים פאַרגעטערט פּאַר זיין דער:
הױיבּענער נשמה -- ,איינער פון די טיפ:

ער רעדט מיט בּאַגייסטערונג וועגן דער

וועלן ,זכרונות .,פּאָלקס-מעשיות ,פילאָ:

אַ שטרענגע רעליגיעזע דערציונג; אי סטע און אָריגינעלסטע פאָרשטייער פון
ידער װאָלאָזשינער ישיבה האָט ער זיך ידער העבּרעישער ליטעראַטור ,אַ קול:
בּאַקענט מיט די ניע אידעען און זיך
טור-היסטאָרישע פיגור פון ערשטן ראַנג,
אָנגעהױבּן אָפּצוגעבּן מיט זעלבּסטבּילדונג,
פון פּלאַמענדיקן טעמפּעראַמענט און
זיין ליטעראַרישע טעטיקייט האָט ער אײיבּיק זוכנדיקן גײיסט ,איז בּג.עוען
אָנגעהױבּן מיט שילדערונגען פון דער
טעטיק אוֹיף אַלע געבּיטן פון דער לי:
ו
וישיבה (אין ,האסיף" און חהכּרם") ,ווא
טעראַטור ,האָט געשריבּן ראָמאַנען ,נאַ:
יהתמדה ,התלהבות און איבּערגעגעבּנקייט

צוֹ דעם לימוד התּורה פון די ישיבה;
בּחורים ,צוריקגעקומען פון װאָלאָזשין
אַהײם ,האָט ער ניט געקענט הויון מיט
זיין פאָטער ,װעלכער האָט אים בּאַ:
טראַכט פאַר אמַשכּיל און אַפּיקורוס,
ניט קוקנדיק אויף זין זמ"בּ זבּית 
המדרש" (מיטן אָנטײל פוֹן רבּנים2
מחברים) ,ווא ער האָט אויפגעויזן די
חכמה און גרויסקייט פון די הכֿמי
התּלמוד; דערצו זיינען צוגעקומען די
סיכסוכֿים מיט זיין שטיפמוטער און זיין
ערשטער פרוי ,איזן ער אַרום 9881
אַװעק קיין אומאַן אוֹן דאַן קיין שדה:
לבן ,וואו ער איז זיך נאָענט צונויפגע;

 +גאַנגען מיט די אָרטיקע משכּילים ,װועל:

|סאָפּישע עסייען ,חסידישע זאַכן ,לירישע
השתּפּכוֹתן ,פּובּליציסטישע און קריטישע

אַרטיקלען ,אין וועלכע אַלע פראָגן פון
אונזער הווה און עבר געפינען זײיער
אײגנאַרטיקע ,אָפט וואונדערלעכע בּאַ:
לייכטונג,

אִין דעם ערשטן פּעריאָד פון

זיין ליטעראַרישער

אונטעף

טעטיקייט,

דער השפּעה ,װאָס די אײיראָפּעיִשע קול?

טור האָט אויף אים געמאַכט ,האָט ער
געפירט אשַאַרפן קאַמפּ קעגן אחד:העם
און זיין קאַנצעפּציע פון גײסטיקער

ייִהדוֹת ,שטורמענדיק
יידישקייט

אין

זי טראַדיציאָנעלע

נאָמען פון נייער

מעגטש?

לעכקייט ,וועלכע עהראָט געזעען פאַר:
קערפּעױט אין דעם אַנטיפּאָד פון יהודה--
אין אפרים מיט די אפאַלשע" נביאים,
()12

|
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דעם קיניגהויז עמרי ,די העלעניסטן  .דער ; אין דעם קאַמפּ צװישן די העבּי
ידי בּריונים ,אלישע בּן אבויה ,די לוסטי:
רעיסטן און יידישיסטן האָט ער ,פאַר+
יקע חסידים אאַז"וו ,זיין רוף איבּערצן?
נעמענדיק אַ בּאַזונדערע פּאָזיציע ,זיך
שאַצן אַלע וערטן,

צוריקצוקערן

צו

איינגעשטעלט פאַר ײידיש

לעבּן ,צו נאַטור ,צוֹ גענוס און צו שייג?
קייט ,זיין פּראָטעסט קעגן ספר און זיין (געלע אַרגומענטן

געוויינלעך אינטערעסאַנטע

מיט אויסער=

און אָריגים

(זע צ"א זיינע אַר:

יפאַרהערלעכונג פון שווערד און פוֹן פי:
זישער גבורה  --האָט רעװאָלוציאָניזירט
אַ גאַנצן דור פון דער יידישער אינטע:
ליגענץ אין אונזער גרויסן קולטור=קאַמפּ | גזג!מססטן  ,0600:096פ"ג ר .לעוויט ,וי 1
צווישןן תּלמיד:חכם און המוךמענטש, ,8191איבּערגעזעצט פון ז .רייזען אין
טיקלען אין א .רייזענס {דאָס יודישע
װאָרטײ ,קראָקע  ,5091אין זמ"ה יקהלת",
װאַרשע  ,1191און אין זיין בּיכל מוסע

אין דעם לעצטן פּעריאָד פון זיין לעבּן | ווילנער חלעצטע נייס") ,דערגיי אָבּער
זיך ווידער דערנעענטערט צום ידישן האָט ער געהאַלטן ,אַן אין העבּרעיִש
עבר און זיך פאַרטיפט אין דעם יידישן דאַרף מען שרייבּן אַנדערע זאַכן וי אין
יידיש און איז געװען קעגן די ,װאָס 
פאָלקלאָר פון תּלמוד בּיזן חסידיזם,
אָבּער אויך אין דער אגדה
מער געזוכט די אַלגעמײן

האָט ער
מענטשלעכע

מאָטיוון .,װי די יידיש:נאַציאָנאַלע; אַ רע:
זולטאַט פון דער דאָזיקער אַרבּעט איז זיין
גרויס װערק אמיני קדם" ,אין דייטש א"ט
!  92001מזסם  ,60:אין  6בּ( .פ"ג ,1621

דרוקן

די זעלביקע

זאַכן

אין בּידע

העבּרעיש

אין

טאַטעַ

שפּראַכן;

דער

און יידיש איז די מאַמע פון דער יידי:
שער נשמה ,דאַרף מען אױַף העבּרעיש /
שרייבּן וועגן האַרבּערע ענינים ,װי פּאָי
ליטיק ,קונסט,

ויסנשאַפט אאַז"וו,

און

אין יידיש  --לייכטערע ,פאַלקסטימלע=
כערע זאַכן ,אַ געוויסע ראָלע אין דער

לייפּציג) ,איבּערגעזעצט פון זיין פרוי.,
געבּ ,ראַמבּערג ,װאָס אַרבּעט צואַמען
מיט בּ--ס זון אויף די איבּעריקע טיילן ,דאָזיקער מערקװערדיקער אויפפאַסונג
פון אונזער שפּראַכנפראָבּלעם האָט דאָ
געבּליבּן ניט פאַרעפנטלעכט איז איך
אֲוודאי אויך געשפּילט דער פאַקט ,װאָס
זיין אַרבּעט אויף דעם געבּיט פון דער
בּ .איז געווען אָפּגעריסן פון די צענ"
בּיבּל:קריטיק ,װאָס ער האָט געהאַלטן
פאַר זיין הױפּטװערק און געזאַמלט פאַר טעחס פון דער מאָדערנער יידישער לי:
טעראַטור ,אַז דאָס האָט בּיי אים ניט
דעם אַ רייכן װיסנשאַפטלעכן מאַטעריאַל--,
אַ גאַנץ אַנדער כאַראַקטער האָבּן די געשטאַמט פוֹן אוַועלכער עס איז גרינג:
שעצונג צוֹ יידיש ,איז אויך צו זען פון
ווערק ,װאָס בּ .האָט געשריבּן אין יידיש,
צו דער יידישער שפּראַך האָט ער זיך זיין פּאַראַדאָקס ,אַז יידיש איז שװערער
בּאַצוױיגן מיט טיפער ליבּשאַפט און געף צו שרייבּן װי העבּרעיש ,ווײיל העב:
האַלטן זי פאַר ?דעם װיכטיקסטן בּאַנד ,רעיש קען מען זיך אויסלערנען פון תּנך,
װאָס קען צונויפבּינדן די תּפוֹצות הגולה" ,דיקדוק אאַזיװו ,בּשעת וען ידיש איז
אַמתנת יה .אָט די דאָזיקע בּאַציונג
קדעם קעסל פון דער פאָלקס:
פא
אמונה און פון דער פרומקייט" ,פאַר אַ איז אויך געקומען צום אױסדרוק אין

זעלבּשטענדיק קרעפטיק לשון ,װאָס איז
פּונקט אַזױ יידיש װי ארמית ,פאַר אַ
עחשיינונג ,װאָס קומט פאָר װי אַ וואוג:

בּ--ס

יידישע

װערק -- .זיין

ער=שטע

זאַך אויף יידיש איז געװען װאַ מעשה
מיט אַ פליג  --אַ קריטיק פון אלַשון?
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קודשדיגען אספר" ,געשריבּן משמעות
אין די :09קער יאָרן (לויט אַ בּאַמער?
קונג אין זיינע חכּתבים" קומט אויס ,אַז

סוף די :08קער),
לאַנגע הפסקה

8

דאַן איז געקומען אַ
אין זיין יידיש שריײבּן

ערשט בּשעת זיינע בּאַזוכן אויקןראַיִנע
תּרס"א און תּרס"בּ האָט בּ .אונטער דער
ווירקונג פון דער לעבּעדיקער יידישער
סניבה און דעם לעבּעדיקן יידישן װאָרט
אַנגעהױבּן צו שרייבּן אָפּטער יידיש און
האָט אַרױסגעגעבּן אַ סעריע מקליינע

בּיכלעך"  --א) אמַעשה פון איינעם ,װאָס

האָט פערסמט זיין װייבּ" )3 ,חשמועסין--
קורצע מעשהליך צום ליינין" ,ג) חהקדמות
צו ספרים" (װאַרשע  )2091א .אַנד,

דערנאָך האָט ער אין משך פון עטלעכע
יאָר פאַרעפנטלעכט בּעלעטהיסטישע און

פּובּליציסטישע זאַכן אין פאַרשיידענע
יידישע צייטשריפטן ,וי איוד" ,חיודישע

 פּאָלקסצייטונג" ,זמ"בּ שהילף? .,3091יזפרייגד"/ ,טאָגײ פּט'בּ ,אדאָס לעבּען,
זלעמבּערגער טאָגבּלאַט? ,נװײאָרקער

יוסף בּן גריון",

על ידי מיכה

תרפּ"ד).

בּ( .בּערלין,

אין  6קלײנע

, 1פֿון הײנט

אַמאָל"--אַלטע און ניע געשיכטען

און פון

צום לײענען"

(אַלטע מעשיות ,חסידישע מעשיות ,נײיע מעשיות,
 11אומעטיגעס און הײטערעס"
געשיכטען),
(בּילדער און סצענען) 111 ,קלײַנע מעשהלעך,

 41פון שװערע צײטען / ,עוםלשון (מאמרים
וועגען צרכי האומה,
און װעגען יודישע
אדבורןי-חול ,

װעגען דאָס יודישע לשון
שרײבּער) 10 ,דברייקודש.

-

ספֹר זכּרון; צינבּערג ,אין  221שׁ{} בּעלי
מחשבות, ,װי אזוי בּערדיטשעווסקי שרייבּט יודיש",
ש,ריפֿטען*  1114ש .ניגער, ,צוקינפט" !|| ,1291ש;
ה .ד ,נאָמבּערג ,דאָס בּוך פעליעטאָנען"! הלל
צייטלין, ,די מפרשים פון דער פאָלקסיגשמה",
,מאָמענט"  84 21911געקראָלאָג, ,מאָמעגט"

אֶן 12911 52/ד"ר יהושע טהאָן און י ,גרינכּוים
(,בּר דער קעמפער און װעגװײזער"), ,הײגט",
 {762 641 ,1י .רויטבערג, ,באּיסל מאַטע:

ריאל צו זיין בּיאָגראַפיע", ,הײנט";
פ
(ר,ייהייט",

{ 1291

װעלט* 2291
;2
בּלעטער",

,מאָרגען

און

היינט",

1111

ק ,מרמר,

א .כאַשין,

ביכערי

מייזיל, ,ליטערארישע

ב,

כ"ץ

בּנציון
זשורנאַל",

,הײגט"

אין

בּוענאָס * איירעסער

אידישער
בּערג, ,הייגט"  ,2שאה ( 03װעגן דעם
טוט פון ב--ס פֿאָטער ,וועלכער איז פארפּײניקט
געװאָרן פון אוקראַינישע בּאַנדיטן אין שטעטל
צײטונג"

4291

פײגעב"

רחל

זיודישעס פאָלקסבּלאַט" און אַ .רייזענס
חדאָס יודישע װאָרט?; פון זיינע שפּע:
טערע זאַכן אין יידיש איז געדרוקט גע?
ווען ?משיחס צייטן" (אין די שיד,

העבּרעיִשעוי שריפטשטעלער און משורר,

װאַז משיח וועט קו=

זיך בּאַטײליקט אין סובאַלסקיס זכּנסת

א"ט

כּתבים" זש,

מען") ,אין חיוד ,װעלט"  11 3191און
אַרטיקלען איבּער יידישע שריפטשטעלער
נע יידישע
ז41י,י--
אין /דאָס לעבּען"י 91
זאַכן צייכענען זיך אויס מיט זייער האַר:

ציקן טאָן און פאָלקסטימלעכער שפּראַך
פון

ערשטער

דער

אױסגאַבע

פון

-3ס

געזאמלטע װערק אין ײדיש איז אהויס  2בּ,
(פ,ון אַמאָל און היינט" און ,אומעטיגעס און
אַ,ל? ,)2191
ר--
טר /
גַטו
ערא
ציטע
:הייטערעס" (פ"ג  ,ל
נאָך

זיין

שטיבל-פ"ג,,

טויט

האָט

װאָס גיט

דער
אַרױס

רײַן העבּרעישעף
אַלע

העברעישע

װערק אין  52בּ ,.ארױסגעגעבּן ,אַלס יוצא מן

הכלל ,אויך זיינע װערק אין יידיש א"ט ,יודישע
כּתבים פון װאײטען קרוב--איבּערגעגעבּן צום דרוק

דובּאָװע ;)9191

/

בּערלין ישראל =

הגדולה"  ,0981אין דער = ,1אין בּוכ?

פאָרם פאַרעפנטלעכט ,שירי ישראל איש
בּרלין" (פּט"בּ ,תּרנ"ב) און אין יידיש.
,משה דער טרעגער" (נ"י,)1091 ,
חכמי ישׂראל בֹּאמריקא ,ז524 .

/

בּערלינער אברהם (י"ג אייר ---3381

)5

געבּ .אין אָבּערזיצקאָ ,פּױיזן. ,גע:

ענדיקט לייפּציגער אוניווערסיטעט מיטן

טיטל ד"ר פּילאָסאָפיע ,זינט  3781גע

ווען פּראָפּעטאָר פון יידישער געשיכטע
און ליטעראַטור אין הילדעסהימערס
ראַבּינער:סעמינאַר אין בּערלין ,זינט
 5פאָרזיצער פון דער געזעלשאַפט

+

9

|

+

|

|

בּערלינעת  --בּערלעװי

ץמקיצי נרדמים" ,איינער פון די בֹּאַ2
דייטנדסטע פאָרשטײיער פון דער חכמת
ישראל אין דײיטשלאַנד ,בּאַרימט אַלס אַוו
טאָר פון וויכטיקע װערק איבּער דער גע:
שיכטע פון די יידן אין רוים ,דער פּױפּסט?
לעכער צענזור פון יידישע ספרים א ,אַנד.,,

- :

|

|

063

זעץ ,ערצייהלונגען און ליעדער" ,פ"ג
חעדות לישראל"י ,לאָנדאָן ,1091 ,ז"ז ;)69

זיין פּאָפּולערסט מיסיאַנעריש װערק אין .
געווען חהפּודה ומציל"?(---אַ בּאַשרײבּונג

פון דעם לעבּען ,דיא מעשים און דיא
תורות פון ישוע המשיח יתּ"ש"  --אַלס

אויך פון װאיַסנשאַפּטלעכער אױסגאַבּע | נומ 32 ,פון די בּערלינער  '566חס1/זספ
פון פּירוש רש"י אויף תּנך ,צו יידישיס?
טיק האָט אגַעוויסע שייכות זײַן װערק
 606,1 166 06009166מססמח0 1ז 66צטא
7

גנתז: ,1781( {0641טע אויס=

גאַבּע  ,0091אין העבּרעיע ער איבּערזע?
צונג פ"ג זאחיאסף") און זיין אָפּהאַנד?

לונג חדי מיטלהויכדייטשע שפּראַך בי
די יידן א-י-ן   601. 60ז 81נוסשטזנגן
זט!60 2/61151ט  ,81 ,610011108ז"ז --261

,2
ספר זכּרון ;  71 ,32 ;{,11 {8דירא ,גור"
לאַנד, ,יוד ,װעלט" ,32191

בּערלינער חנניה ({וןט-- 9381 8/

91

)1291

פסעװדאָנים

פון משה.

זטס!200ן

מזט!ט! ,7981 ,0901ז"ז {)221

געשריבּן אין אגַאַנץ פאָלקסטימלעכן
גאַליצישן יידיש ,הגם דורכגעמישט מיט
דייטשמערישע עלעמענטן; אין דער
הקדמה פפאַר װאָס און פיר ועמען איך
האָבּ דאָס ספר געשריבּען" ,זאָגט דער

מחבּר אַרױס זיין וואונטש און האָפע?
נונג ,אַז חהפודה ומציל" זאָלל װערדען
געליינט פון פּראָסטע מענשען ,מעננער

אוג װײיבּער ,יונג אוֹנ אַלט ,וויא דיא
אַנדערע יודישע ספרים אין עברי טייטש,
למשל דער ,שבט מֿוסר" ,דער ינחלת
וראינה"

וכדומה";

די דאָזיקע גנאיָרשקשהדיקע

השגה פון

צבי? ,דער

צאינה

גאָטהאָלד לעווען .געבּ .אין סאַמבּאָר - ,דעם מיסיאָנער איז אָבּער װוייט גיט
גאַליציע .בּאַקומען אטרַאַדיציאַנעלגײךל= .מקוים געװאָרן ,וייל מער װי איין

שע דערציונג ,געלערנט תּלמוד ,אין דער
יוגנט געווען א שרײבּער בּיים סאַמבּאָ:
רער רב ,שפּעטער אַלאַנגע צייט בֹּאַ=

שעפטיקט אַלס האַנדלס?אַנגעשטעלטער.
 6זיך געשמדט און אין  2יאָר אַרוֹם
זיך פּאַרבּונדן מיט דער זבּערלינער גע=
זעלשאַפט צו פאַרשפּרײטן קריסטנטום
צווישן יידן" ,אַלס פאַרפאַסער פון מי?

|סיאָנערישער ליטעראַטור ,אַרום 0981
צואַמען מיט ידידיה לוקי אָנגעהױבּן
אַרױסצוגעבּן אמיַסיאָנערישע צייטשריפט
אין העבּרעיש א"ט געדות לישראל",
זייער פיל אַרטיקלען ,דערציילונגען און
שירים פאַרעפנטלעכט אין גוסטאַװ דאַל:
מאַנס צייטשריפט ,בּרית עם" ,אַן אוֹיס?
װאַל פֿון זי אין בּוכפאָרם א"ט אבּרויט
און זאַלץ" ( --עטליכע" געמישטע אויפ?

אויפלאַגע איז פון דעם בּוך ,ווייזט אויס,
ניט ערשינען .,האָט אויך אַרױסגעגעבּן:

חשיח לאלהים  --אבַּינדל תּחינות פיר
מעננער אונ וייבּער"; װװאָס פיר אַ
פּנים װערדען די לייט מאַכען"  ---אין
העבּרעיִש און יידיש; ,מיין בּקשה" --
איבּערזעצונג פון דעם מיסיאָנער הרב
(פ"ג װעדות
ר' יצחק ליכטענשטיין
לישראל" ,לאָנדאָן , 3:0ע אױפלאַגע
- ,5זײז  )32און אַ סעריע פון איבּער
0

קליינע

(,אורחים:פ"ג",

בּיכלעך

א"ט

פאורחים"

- == .)3
--189091
ווין 1

געשטאָרבּן נאָך אַַלענגערער קראַנקהײט

אין ווין.

בּערלעווי הענריק {(---4981
געב ,אין װאַרשע ,אין אפַּאַמיליע ,װאָס -

האָט געשטאַמט פון חסידים ,אָבּער שוין.

163

|

|

בּערלעװי ב-ּ-ערמאַן

געווען פרייגעזונען ,מיט אנַייגונג צו
װועלטלעכקײט .אַ קורצעת צײט גע

לערנט

אין חדר

און

אין דער היים

בי אמַלמד 90--6091 ,שטודירט אין
דער װאַרשעװעֶר קונסטשול,
גלײם;
צייטיק אויך בּאַזוכט אמַיטלשול ,דאַן
שטודירט אין אַנטװערפּענער קונסט?אַקאַ,
דעמיע און ליציי ,אַ געוויסע צייט אויך
בּאַזוֹכט די קונסט:אַקאַדעמיע אין פּאַריז
און זיך בּאַשעפטיקט מיט שטודירן אֵל:
טע קונסט און אַרכעאָלאָגיע .צוריקגע:
קומען קיין װאַרשע,

צוליבּ מאַטעריעלע |

סיבּות זיך אָפּגעגעבּן מיט שרייבּן פּאָר;

טרעטן ,צונויפגעזאַמלט ארַייכע בּיבּליאָ:

טעק איבּער קונסט 8191 ,זיך דערנעענ:
טערט צו דער יידישער קולטור:סביבה,
זיך אויסגעלערנט יידיש שרייבּן1291 ,
|| געווען איינער פון די גרינדער פון דער
זיידישער געזעלשאַפט צו פאַרשפּרײטן
קונסט" ,אָרגאַניזירט אויסשטעלונגען פון
היידישע קינסטלער אין װאַרשע ,געשריבּן
אַרטיקלען איבּער קונסט אין דער זאילן.
סטרירטער וועלט" ,פהיינטיי ,װפאָלקס:

צייטונג" ,חרינגען" ,זאַלבּאַטראָס" ,ומיל.

{
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בערמאַן ב בּ( ,אייזיק?) (8.1

)
געבּ .אין זאַמעט ,ליטע ,שפּעטער .
אױסגעװאַנדערט קיין לאָנדאָן ,וואו ער
איז געווען בּאַשעפטיקט אַלס העבּרעיִשער
לערער ,זיך אויך בּאַטײליקט אין בּרילס
חהשולמית",

דרום?אַפריקע,

פון לאָנדאָן אַװעק קײין
 79 -- 6981אַרוֹיסגעגעבּן

איינע פון די ערשטע יידישע צייטשריפטן
אין טראַנסװאַאַל,
ודי אַפּריקאַנישע

אידישע גאַזעטען" אין יאָהאַניסבּורג,

בּערמאַן לוי (טו- --5981 2/
)=-

געבּ .אין פּיקעלין ,ליטע,

א בּאַלעבּאַטישער משפּחה,

גלייך

א
1

זיין געבּורט האָט זיין פאָטער עמיגרירט
קיין שוועדן (שפּעטער אַװעק קיין ענג;
לאַנד און פון דאָיט  --קיין דרום-אַפּ:
ריקע) .אָנגעהױיבּן צו שרייבּן צו 01
יאָר ,און אין  0191האָט בעל:מחשבות
אָפּגעדרוקט אין +פריינד" אַ בּאַגײס;
|טערטן אַרטיקל וועגן בּ--ס אַ האַנט-
שריפטלעכער

פּאָעמע,

אין דעם אָנפאַנגער

פאָראױיסזאָגנדיק

שיר .ניט

אַנײיעם

בּיאַליק ,אָבּער װען 3191איז אַרױס 
ב--ס פּאָעמע ידי ערשטע מגלה צו דער

גרוים" ,װליטעראַרישע בּלעטער" ,אילוס:
טרירטע װאָך" א .אַנד .זיך אָפּגעגעבּן
זי אומבּרחמנותדיק אַרונטערגעריסן; צו:
מיט יידישער גראַפיק און געצייכנט הי:
ליבּ דער מלחמה  5191איבּער סיבּיר
לעס פאַר יידישע אױסגאַבּן42 --2291 ,
און יאַפּאָנִיע אַנטלאָפן קיין מערב-אַמע:
פאַרבּראַכט אין בּערלין ,וואו אויסגע?
ר
י
ק
ע
,
1
9
1
9
ג
ע
ק
ו
מ
ע
ן
ק
י
י
ן
נ
י
ו
ײ
א
ָרק,
שטעלט זיינע גייסטע ווערק ,קובּיסטישע/ ,
שפּעטער זיך בּאַזעצט אויף אַ פאַרם
קאָנסטרוקטיוויסטישע ,אַלס מיטגליד פון
אָרום ניײיאָרק ,פון זיײנע גרעסערע 
דער נאָװעמבּער =גרופּע"; אָנגעשריבּן
נאָך ניט געדרוקטע ווערק פאַרעפנטלעכט .
אין פּױליש אַ טעאָרעטישע אָפּהאַנדלונג
אַפראַגמענט פון דער פּאָעמע חגעשה
איבּער נייע געשטאַלטונגס:מעטאָדן א'ט
א
ד
ם
"
,
א
י
ן
ז
מ
"
ב
ּ
ח
ש
ר
י
פ
ט
ע
ן
"
זגץ,
חמעכאַנאָפּאַקטור" (װאַרשע  ;4291אי
בּערגעזעצט אויף דייטש אין דער צייט:
בּערמאַן לײבּ װ/ =- 081 4/
שריפט מוזש?פ זאס) ,פיל מאָל אויסגע?
יט אין קאַרלין ,פינסק .אפַּאָר
שט
עלט זיינע בּילדער אין פאַרשײידענע יאָר געלערנט אין חדר אין זשיטאָמיר,
פ
פ
ּ
ו
שט
ױ
ן
ל
ע
ן
ט
,
וואוהין זיין פּאַמיליע האָט זיך אַריבּער?
ח
,
א
ַ
ר
נ
ס
א
ָ
ן
,
,
א
י
ל
וסטרירטע װאָך",26 ,
געצויגן ,נאָכדעם וי זיין פאָטער ,אַ
לא

גולה" ,האָט דער בּאַרימטער קריטיקער

36

פערמאַז

רער פון קאַליגראַפיע ,איז פאַרפאַלן

מען אױף

+

בּערמאַן שמעון ( )881.,---81..געבּ,
אין קראָקע ,שפּעטער צװאַמען מיט די

געװאָרן  ,דאַן געלערנט אין פּינסקער
תּ"ת ,עסנדיק מיטאָגן אין מושב-זקנים,
נאָכן גט פון די עלטערן געלעבּט בּיים
פאָטער אין װאַרשע 21--9091 ,געדינט
אין מיליטער ,אַלס רעזערוויסט צוגענו?

דער װעלט:מלחמה,

4

עלטערן געוואוינט אין אדַאָרף ,וואו זיך
שטאַרק
אונטער

צוגעבּונדן
דעם

צו דער

טיפן רושם,

נאַטורו

װאָס די יידי+

שע צרות און עוולות האָבּן אויף אים
געמאַכט ,געקומען צו דעם רעיון ,אַז די
סיבּה דערפון איז ,װאָס יידן זיינען אָפּ+

6191

בּאַפרײט אין מינסק 9191 ,צוריקגעקומען
קיין לאָדז ,ובוּאאוַשׁעפּטיקט זיך מיט

געריסן פון דער ערד ,און זיך געשטעלט

קאַליגראַפּיע -- ,האָט זינט  4091געדרוקט פאַר זיין לעבּנסציל פאַרשפּרײטן צװוישן
שירים אין װטאָג" פּט"בּ ,זיודישער צו .5יידן ערדאַרבּעט .נאָך דער חתונה אַװעק

קונפט" ,חטעלעגראַף" ,חראָמאַג:צײטונג? .,קיין אַמעריקע ,וואו מצליח געווען אַלס
געשעפטסמאַן און שפּעטער געווען אחַוך
אין מינסקער זמ"בּ אלעבּענס-פונקען" א"ר
פון חיים קליאָנסקי ע"ה א .אַנד ,דער=
און אַ מורה:הוראה אין גיװײאָרק און.
הױפּט אָבּער מיטגעאַרבּעט אין די לאָד :אין צינצינאַטי ,נאָכן טויט פון זיין פרוי
זער חמאָרגענבּלאַט" ,פאָלקסבּלאַט" און זיך צוריקגעקערט קײן קראַקע ,פון

אי |ן שטאַגעבּלאַט",

צולעצט

3

אויך אין

פאַרשיידענע װיצבּלעטער ,װי צפרייער
פויגעל"/ ,דער מחבּל" ,זדער תּכשיט",

דער גרויסער קונדס" ,ואו פאַרעפנט?
לעכט הומאָריסטישע לידלעך א"פּ גראַף
קאַלי; =אַ קלייגע אױיסװאַל פון זיי אין

זיך אִים ניט -איינגע:עבּן ,צוריקגעפאָרן
קיין  אײיראָפּע צו פּראָפּאַגאַנדירן זיין

בּוכפאָרם א"ט געלעכטער און טרעה:
רעןי (פ"ג לאַזאַר קאַהאַן ,לאָדז.)0291 ,
שרײבּט אויך הומאָריסטישע קינדער?
לידער,

2

|

בּערמאַן פנחס (= 281

געבּ .אין אַנטאָפּאָל ,פּאַליעסע,

)
אויסגע?

װ.אַנדערט קיין אַמעריקע ,וואו פון צייט
צו צייט פאַרעפנטלעכט ,אויך א"פ פִּי5
טשע און פּיניקוס ,לידער און דערצײ?

לונגען אין דער קפרייער געזעלשאַפט",
זפ ,א .ש.,",.

|

דאָרט אַװעק קיין ארץ:ישׂראל מיטן גע=

דאַנק צו גרינדן דאָרט אַ יידישע קאָלאָג
ניע ,אָבּער די צייט איז נאָך ניט געװעך -

חקיבּעצער",

זקונדס",

/זפּאָרווערטס" ,פריינד" ,ײלאָס אַנדזשע?
פאָלקסצײ:

לעסער צייט" .,זפּאַסיפישער
חקענעדער אָדלער" אי
טונג" (,)1291
האָט צוגעגרייט
אַנד.

לונגען שפאָלקס מ:אָטיוון"? ,אינדיאַנער
! לעגענדעס" .און חלעגענדעס פון קאַל
פאָרניע",

רייף דערצו ,און װען זיין פּלאַן האָט 

אידעע

און געווינען

פאַר איר

מענטשב2

מאַטעריאַל און די נייטיקע געלטמיטלען.
געדרוקט אין קראָקע אין דער
9
דרוקעריי פון יוסף פישער זיין בּוך אין .

יידיש א"ט ,מסעות שמעון"---אַ בּאַשרײ=
בּונג פון זיינע נסיעות קיין אַמעריקע
און ארץ:ישראל ,מיט ציוניסטישע 2צָנ5
דענצן ,אָבּער אויך זיין בּוך האָט ניט
געפונען דעם געהעריקן אָפּקלאַנג ,און.
ער איז געװאָרן אמַלמד אין די דער=
פער אַרום קראָקע .געשטאָרבּן איז ער
|
אין קראָקעי
זברונות פֿון גרשם בּאדער, ,ײדישעס טאַגעײ
לוט צײטלין, .,קרית.
בּלאַט?22 132 ,
 ,0איז זײַן ,מ,סעות

שמעון",

א רײזע*

בּאַשרייבּונג .פון א"י ( ,)0881געשריבּן אין לח"ק;
(אפשר האנדלט זיך דאָ װעגן צװײ װערק?.

502

בּערנפעלד  --בּערעזאָװסקײ 

|

בּערנפעלד שמעון0 06 .

--

) געבּ .אין סטאַניסלע ,מזרף=

|

|

.

געציילטע היסטאָרישע

662

אָפּהאַנדלונגען

וי חבּרוך שפּינאָזאַײ (אין זפריינד" ,)4091
זרבּינו משה בֹּן מיימון" (ײדאָס לעבּען"

גאַליציע , בּאַקומען אַ טראַדיציאָנעלע
יידישע דערציונג ,שפּעטער שטטודירט
אין קיניגסבּערגער אוניווערסיטעט 5881 ,אונג פון יודישען פאָלק" (פּאַ היסטאָריש
בּילד"  ---וועגן דער אונטערדריקונג פון
בּאַקומען דעם טיטל ד"ר אין בּערלין,
 29 --6געווען אײבּערראַבּינער פון די יידן אַלס בּירגער זינט דער רױמי=
דער ספרדישער קהילה אין בּעלגאַרד ,שער הערשאַפּט און זייער עמאַנציפּאַציצ -
אין דער נייער צייט{ טו ,שן--ע) .אין זיין
דאַן זיך בּאַזעצט אין בּערלין -- ,איינער
פון די פּראָדוקטיווסטע און פּאָפּולערסטע אָפּהאַנדלונג וועגן לאַדינאָ (חרשמות"
 )7פאַרגלייכט ער אגב דעם שפּאַניאָ2
היסטאָריקערפּובּליציסטן אין דער העב?
רעישער ליטעראַטור ,פאַרפאַסער פון לישן לשון פון די ספרדישע יידן מיט
אגַאנצער ריי װערק און מאָנאָגראַפיעס,
דער יידישער שפּראַך ,וועלכע איז גאָר
צווישן וועלכע עס זיינען דאָ אַזעלכע' ניט דער ערך זעלבּשטענדיקער און נאַ=
קאַפּיטאַלע אַרבּעטן ,װי חדעת אלהים"
|
הי
ציאָנאַלער,
,5

(די געשיכטע פון דער יידישער רעל

גיעזער פּילאָסאָפּיע) ,חדור תּהפּוכות",
חתּולדות הרפורמציון" א .אַנד( ,די גע2

השיכטעע פון די אידעישע שטרעמונגען
אין יידנטום זינט מענדעלסאָן בּיז דער
2טער העלפט פון  814יר"ה) ,תתּולדות

מסעי הצלב? און חספר הדמעות" (די
געשיכטע פון די רדיפות אויף יידן אין
מיטלעלטער) אאַז"וו ,אויך פון ארַײ
יודאַיִסטישע אַרבּעטן אין דייטש ,ציא
אַנײע דייטשע איבּערזעצונג פון תּנך
( ,)2091האָט בּ .אין אגעַוויסן פּעריאָד
פוֹן זיין ליטעראַרישער

טעטיקייט געָ:

שריבּן אויך אין יידיש .אין זיין אַרטיקל
חדאָס פאָלק און די אינטעליגענץ" (אדער
יוד"  )2 0091בּרענגט ער אַרױס דעט

1

זקנעכטשאַפט

ספר זכּרון; 014 9620

און בּעֶפרי=

-

גערעזאַווסקי דוד (--6981
) געב .אין מערעטש ,ווילנער
געגנט ,זיין פאָטער ,אַ װאַלד:סוחר און
אַ משכּיל ,האָט אים געגעבּן אַ גוטע
יידישע דערציונג ,געענדיקט כַּהנס גימ+
נאַזיע אין ווילגע ,שטודירט אין די אוֹנַי=
ווערסיטעטן פון דײיטשלאַנד ,נאָך דער

רעװאָלוציע  ---אין רוסלאַנד און צולעצט
אין ווילנער אוגיווערסיטעט ,צוליב פאפ
מיליענסיבּות דאָס שטודיום ניט פאַרעג=

דיקט .אָנגעהױבּן צוֹ שרײבּן אין סטן=
דענטישע זשורנאַלן ,שפּעטער זיך בּאַפ 
טײליקט אין דער ווילנער יידישעף דע=
מאָקראַטישער פּרעסע ,דערהויפּט אין

ווילנער ;טאָגח ,וואו פאַרעפנטלעכט פעַ=.

געדאַנק װעגן דער נײטיקײט ,אַז די ליעטאָנען ,אַרטיקלען און הומאָריסטישעַ.:
אינטעליגענץ זאָל זיך פאַרבּינדן מיטן  .לידלעך א"פ דָודל ,ד--ל ,געווען סעקרע=

פאָלק אויפן בּאָדן פון דער ידישער

טאַר פון דער רעדאַקציע פון די קינדער= -
זשורנאַלן אגרינינקע בּיימעלעך" און ,דער.

שפּראַך און זעט אין דעם אמַעכטיק
חברי ,אַרױסגעגעבּן פוֹן דער צענטראַ.2
מיטל צו הייבּן די נאַציאָנאַלע בּאַװעגונג,
אָבּער יענע צייט איז נאָך ניט געװען  ילער ידיִשער שולאָרגאַניזאַציע אין.
רייף צוצוציען

ב--ן צו אאַינטענסיווש

רער אַרבּעט אויף יידיש ,אין װעלכער 
הראָט פאַרעפנטלעכט בּלױז
שפּראַך ע

ווילנע  22-- 9191און פאַרעפנטלעכט.
דאָרט זיינע פיל מעשהלעך אין פערזן.
און אין פּראָזע ,לידער ,פּאַפּולערװױסג= :

3071

| בערעזאָווסקי  ---בּערנשטיין י

שאַפּטלעכע אַרטיקלען אאַז"וו , פאַרן
ווֹילנער פ"ג פון בּ .א ,קלעצקין איבּער?

געזעצט מ ,גאָרקיס ראָמאַן עדי מוטער"
 ,2291(-ז"ז )205

און

זמיין קיג דהייט".

114טן טייל ( ,0291זייז  .,)992---531וי אויך
אַ סעריע

פּאָפּולערװיסנשאַפטלעָכע בּראָ2

יי

.

863

וואו ער האָט (פאַרנומען | .דעם דאָזיקן
פּאָסטן  03יאָר .איז זיין חזנות האָט
מעאםָדערנעם
בּ ,האַלטנדיק זיך אָן ד

כאָראַלישן סטיל פוזןולצער,

לעװאַנ:

דאָווסקי א .אַנד ,,געשטרעבּט אָבֶּער
אַרײנצובּרענגען אין דעם נוסח התּפילת,

שורן ,דהיינו :אלופט" ,עמצרים"/ ,ספּאַױ?  -אין דעם אינהאַלט פון די קאָמפּאָזיציעס
טאַקײ ,די פאַרשטערטע שמחה",
ב|ּאַזיגטער אָקעאַן" (אַ קאַפּיטל אין דער

זדעף-

געשיכטע פון האַלאַנד) ,זינט סעפּטעמ:
בּער  4291רעדאַקטירט אַ קליינע דעמאָ?
| קראַטישע |טאָגצײמונג .שגראָדנער מאָ?

דעם נאַאיאָנאַלקן און פאָלקסטימלעכן
טאָן ,אין דעם גײסט געשאַפן פילע

קאָמפּאָזיציעס ,פון וועלכע אײניקע ,וי
זה' ח" ,חוֹאני תּפלתי" ,װתּכּנת שבּת"

א .אַנד ,זיינען אָנגענומען געװאָרן בּכל
תּפוצות ישראל ,אַפילון אין די האַלבּ
מענט?.
=שה !(שבּת רעפאָרמירטע טעמפּלען ,וואו דאָס איג:
בּערנשמיין אברהם מ
) געבּ .אין | פירן נייע קאָמפּאָזיציעס איז ניט דער
/
נחמו -=-5681
לױבּט .,דער בּאַוואוסטער מוזיקײקריטי:
שאַצק ,מינסקער גובּ ,װײסרוסלאַנד,
בּיז בּר-מצווה געלערנט אין חדר ,דאַן קער פּראָפּ ,סאַלאָוײיאָווֹ אין פּעטערבּורג -

אין פאַרשײידענע ?
ישיבוֹת ,געוען
אויך

אַ שטיקל

צייט אַ פּרוש בּיז

האָט אין ראעַצענזיע איבּער אקַאָיצערט

פון יידישן סינאַגאָגאַלן געזאַנג געשריבּן אין
דס סאסת8

הועמסאנקעם  :8001חדי קאב=

 :פּאָזיציעס פון א .מ ,בּערנשטיין פאַרדל2

פיןאָר .פון קיגך= -
ווֹייז אויף אַרוֹס= -
געוויזן אַ שטאַר=.
זיק ,װאָס זי פאַרמאָגן 4 .אַרויס=
קע נטיה צו
*עגעבּן  2זמ"ה פאַר דעם יידישן גאָטס+
נגינה און זיך
דינסט א"ט ;,עבודת הבּורא" ,בּיים אָב
שפּעטער אינגאַנצן אָפּגעגעבן דער יידי:
שער מוזיק .,צו  02יאָר געװאָרן אַ טייל פון די בּעסטע חזניש:מוזיקאַלישע |
קרעפטן ,אָבּער צוֹליבּ דער וועלט-מלחמה
משוֹרר בּיים בּאַרימטן חזן ראַבּינאָװיטש
אין קאָוונע ,וואו אין איַאָר אַרום גע= האָט די אױסגאַבּע זיך אָפּגעשטעלט,

נען די גרעסטע אויפמערקזאַמקײט צו=
ליבּ דעם רעליגיעזן עקסטאַז און דער
שיינקייט -.פון דער אָריענטאַלישער מו5

װאָרן חזן שני און כּאָר-דיריגענט ,גלייב?
צייטיק דאָרט בּאַזוכט די מוזיק:שול און

זייער פיל געאַרבעט אויפן געבּיט פוןוועלט-
לעכער מוזיק ,בּאַזיצנדיק אַ געשמאַקן טע:
נאָל ,זיך אויסגעצײיכנט מיט זיין זינגען
אָפּערן:אַריעס ארואןָמאַנסן .דאַן אָנגע:

קומען צום בּאַרימטן חזן בּרוךלייבּ ראָם

זאָווסקי אין ריגע אַלס כאָר-דיריגענט,

1

אַנגאַזשירט אַלס ערשטער חזן אין

! דער .ווילנער קאָרשול אטהרת?הקודש",

|אויפן געבּיט פון יידישן וועלטלעכן גע:
זאַנג געווען דער ערשטער צו קאָמפּאָ:
נירן מוזיק צו די לידער פון אונזערע
מאָדערנע דיכטער ,מיט קלאַװיר-בּאַגלײ?.
טונג ,

 3981אַרױסגעגעבּן

קאָמפּאָזיציעס

אעם עולם" ,טעקסט פון מאַנע ,װעל
הררי ציון"  --טעקסט פון מ ,דאַליצקי.
און חזאַמד און שׂטערן"  --טעקסט פון
ש,

פרוג,

װאָס

זיינען

געװאָרן

אומגשף

ה!ייער פּאָפּולער ,שפּעטער אין פאַרשײ*

963

|

|

בי

בערגשטיין
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|

דענע צייטן פאַרעפנטלעכט זיינע קאָמ?

הױבּן צו בּאַטײליקן אין דער העברעי:

ל!אַגע צום חהצופה") ,װהאָט רחמנות"--

זהכּרמל", ,הלבנון" ,חהמגיד" א .אַנד,,

פּאָזיציעס
סעקסט

חזמר

לפּורים"

פון ש ,פרוג,

(אַלס בײ:

אויפן קעשעניעפ.

ווער פּאָגראָם (בּיילאַגע צום עפריינד"),
;צו הערצלס יאָרצײט? (בּיילאַגע צום

שער

פּרעסע פון יענער

צײט ,וי

געוען פּערזענלעך בּאַפריינדעט מיט
פּרץ סמאָלענסקינען ,אַרױסגעגעבּן אַ

בּראָשור אין העבּרעיִש קעגן יעקב בּאַכ?
ראַכס חספר היחוס לכּתב אשורי" ,צונויפ?
געשטעלט אמַאַ:
טעמאַטישע טאַ:

װילנער װאָכנבּלאַט קאונזער עתיד" )7191
ט-עקסט פון א.,
און ?צום העמערל" -
רייזען צוערשט געזונגען פון אָפּערג+
בּעלע פאַר גע=
אַרטיסט יוסף װױנאָגראַדאָוו ,איצט איינס
פון די פּאָפֿולערסטע יידישע לידער אין שעפטסלייט ,בּאַל
דער גאַנצער װעלט ,נאָך ניט פאַר? שווינדלט פון זיין
עפנטלעכט אַזאַמלונג פון  002קאָמפּאַ:
שותּף אין גע2
און פאַר2
שעפט
זיציעס צו יידישע קינדערלידער אין
יידיש און העבּרעיִש ,פון ועלכע אַ סך לוירן דעם גרעסטן
ווערן געזונגען אין די יידישע שולן פון טייל פוֹן זיין פאַר:
ווילנע (וואו בּ .איז לערער פון געזאַנג),
מעגן ,האָט בּ .צו  42יאָר אױסגעװאַנדערט
קיין נ"י ,װאו ער האָט שוין געטראָפן
אַ לערנבּוך פאַר סאָלפעדזשיאָ ,צוגעפּאַסט
פאַר יידישע פאָלקס:און מיטל:שולן ,אין .אַ יידישן קיבּוץ פון אַן ט8ו0יזנט נפשות,
וועלכן די איבּונגען זיינען פאַרזען מיט
אָבּער קיין איין צייטשריפט ניט סיי אין
טעקסט אין ידיש אהוןעברעיש .בּ .יידיש ,סיי אין הע:רעיש ,און בּייקו?
מענדיק אַלע טעכנישעת שװעריקײטן
האָט אויך פאַרעפנטלעכט אַ ריי אַרטיק?
לען וועגן חזנות און יידישער מוזיק אין (אין נ"י איז דאַן ניט געווען ניט קיין.
אירחון החוֹנים"+ ,הצפירה"{ ,הזמן",
יידישע שריפט ,ניט קיין יידישע זעצער),

יזהעולם" ,פאונזער עתיד"? ,מעת לעת",
זתּרבּות" ,ווילנער שטאָג" ,ווילנער זפּנקס".
| זייער ווערטפול איז די גרויסע זאַמלונג
פאָלקטלידער ,ניגונים צו זמירות ,חסי:

האָט ער בּשוֹתּפות מיט צבי גרשוני (זע),
וועלכער האָט געקענט זעצעריי ,געגרינ:
דעט

אַװגוסט 0781

די ערשטע

ידישע

צייטונג אין דער ניער װעלט  --חדי

דישע ניגונים און קאָמפּאָזיציעס פון פּאָסט" ,וועלכע האָט געהאַט זײער אַ
פֿאַרצייטיקע ניגונים ,װאָס בּ .האָט פאַר? - גרויסן מאַטעריעלן ערפאָלג און אין
שריבּן אַלס אַקטיווער מיטגליד .פון דער משך פון אירע  6חדשים עקסיסטענץ
יידישער  היסטאָריש:עטנאָגראַפישער גע? דערװאָרבן אגַרויסן קרייז אַבּאָנענטן,
ועלשאַפט אין ווילנע אויפן נאָמען פון
ש .אַנ-סקי,

|ויפערס
ק

אוןאַנאָנסנגעבּערס

ניט

נאָר

אין נ"י ,נאָר אויך אין בּאָסטאָן א .אַנד,

בּערנשמיין (צבי=) הירש .ווו  3: 2שטעט ,אומגעאַכט דערויף ,װאָס נאָך
111--641ש .)7091 1/געבּ .אין נײישטאָט:
שירווינט ,סוּװואַלקער געגנט ,אין אפַֿאַר :דער טאַלענטפולער גרשוני פאַרלאָזט די

עטלעכע װאָכן מיטאַרבּעטערשאַפּט האָט.

מעגלעכער פאַמִיליע .בּאַקומען אַ גויטע

צייטונג (נאָכדעם וי בּ .האָט אַרײנבּאַב

העבּרעיִש און דיקדוק ,יונג זיך אָנגע:

 -געוֶוען פאַרדייטשמערישט,

יידישע דערציונג און אַפילו געלערנט | קומען אזַעצער פון ווילגע) א|ון בּ--ס
יַדיש :איז

|

113

בּערנשטין 

הי

213

 .יי

 ,6500שטאַרק אויסגענומען מיט זיינע
לוט דעם נוסח פון יענער צייט .לוט
דער עצה פון אגַעװיסן יעקב קאָהן קליינע סקיצן אויס דעם לעבּן פון ניו=
האָט  .3אָפּגעשטעלט חדי פּאָסט" און  .יאָרקער געטאָ (אין בּוֹכפאָרם א"ט סחו מן
בּשותּפות מיט קאָהנען געגרינדעט אַ | ,)5091 ,56182 10 62181פאַרפאַסט אויף -
ראאַָמאַן אין ענגליש אויס דעם יידישן
נייע פירשפּראַכיקע צייטונג--אין יידיש,
לעבּן ,איבּערגעזעצט אויף ענגליש װערק
העבּרעיש ,דייטש און ענגליש א"ט
װהיבּרו ניוס" (דער :1טער נומער אי פון רוסישע שריפּטשטעלער (װי טאָל:
אַרױס ערב פּסח  1781אין  23ז"ז גרויסן.

סטאַי,

צײטונגספאָרמאַט) ,אָבּער צוליבּ סיכסוכים
מיטן שותּף איז זי בּאַלד אונטערגעגאַנ
גען ,און דאַן האָט בּ .אָנגעהױבּן אַרױס:
צוגעבּן די ערשטע העבּרעישע צײט?

גאָרקי,

שריפט

אַמעריקע

אין

החדשה" (,67--1781

+הצופה

בּארץ

איצטער דאָס גרע?

סטע יקרהמציאות),

גלייכצייטיק קאָ:

רעספּאַנדירנדיק אין די העבּרעיִשע צייט=.
שריפטן פון אײראָפּע .ניט האָבּנױיק
מער קיין מעגלעכקייט

צו מאַטערן זיךף

אצַײלטסונגסאַרױסגעבּער ,האָט ער זיך
גענומען צום בּאַנקגעשעפט ,איז געװאָרן
רייך ,האָט געפּטרט זיין גאַנצן פאַרמעגן

בּיים יידישן טעאַטער אַלס אייגנטימער
פון חרומעניען אָפּעראַ הויז" ,זיך ווידער
אומגעקערט צו די בּאַנקגעשעפטן ,גע=
האַנדלט אויך מיט הייזער און פעלדער
און אים האָט װייטער אָפּגעגליקט .די
לעצטע יאָרן פון זיין לעבּן ,ליידנדיק
פון אַסטמע ,געלעבּט אין די בּערג ,אין
|
הי
| טענערסוויל,
כּ--ס זכרונות, . ,ילקוט מערבי",
ק .מרמר, ,פריהייט"32914 8/{{ ,

נ"י 4091

בּערנשטיין הערמאַן --6781 8112
|

) געבּ .אין נײישטאָט:שיר?

ווינט .,בּיי דער רוסיש-פּרייסישער גרע:
נעץ ,אבַּרודערנזון פון צבי:הירש בּ .צו
 8יאָר זיך בּאַזעצט מיט די עלטערן אין
מאָהליעװ3 ,

אױסגעװאַנדערט מיט זי

קיין אַמעריקע .זיין ליטעראַרישע טעטיי
קייט אָנגעהױבּן  9981מיט אַ סעריע

קורצע דערציילונגען אין דער 2מ06/ם

יֹעוו,

טשעכאָו,

-

אַנדרע?
א,

אַנד,).

:

דערהויפּט אָבּער 
זיך געמאַכט אַנאָף -

מען אַלס אינטער=
וויוער און קאָ:
רעספּאַנדענט פון
פאַרשײידעגעגרןי"-- - . -..
סע אַמעריקאַנער צייטונגען אוןמי טט זיינע
אַרטיקלען וועגן דער לאַגע פון די יידן אין
צאַרישן רוסלאַנד ,וועלכעס עהראָט בּאַ=

זוכט (אין שליחות פון נ'ל פסמזוך) 
 1191 ,9091 ,8אַלס סעקרעטאַר פון
דעם זאַמעריקאַניש :יידישן קאַמיטעט"
געשפּילט אַ ראָלע אין דעם סיכסוף

צװישן רוסלאַנד און די פֿאַראײניקטע
שטאַטן בּנוגע דער פראַגע פון פּעסער
פאַר די יידישע בּירגער פון אַמעריקע.
נאַװעמבּער  4191צוזאַמען מיט דעם בּאַי
וואוסטן כּלל:טוער ד"ר יהודה?לייבּ מאָג2
נעס און בּערנאַרד .זעמעל געגרינדעט די
גרויסע יידישע צייטונג חדער טאָג" ,פון
וועלכן  2יאָר צייט געווען הױפּט-רע?
דאַקטאָר ,הגם זיינע אַרטיקלען פלעגט 
מען דאַרפן איבּערזעצן פון ענגליש,
ע
יןיאַ
נינד
 9געמאַכט אפַּרוּוו צו גר
יידישע

צייטונגג

אין

ב"י

פהיינט",

ז5

האָט אָבּער עקסיסטירט בּלויז עטלעכע
װאָכן , זיך דאַן װידער דערהויפּט פאַר.
בּונדן מיט דער פּרעסע אין ענגליש,
רעדאַקטאָר פון דער ענגליש-יידישער

װאָכנשריפט סמגטוזד גפ/שסן סז ,אָבּע

/
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בּערגשטיין

|

בּעת זיינע בּאַזוכן אין אײראָפּע (אויך
מיט דער פאַרנאַנטער שלום-עקספּעדיציע

פון הענרי פאָרד ,אויף דער װערסאַלער

שלום:קאַנפערענץ אַלס קאָרעספּאַנדענט

42

'

בּאַגעגעניש האָט ער אַגב געהאַט
דעם מאַדרידער בּישאָף ,אָזע בּאַרבּי,
באַּיבּליאָגראַף פון שפּריכװערטער),
פאָלקלאָר=בּיבּליאָטעק ,װאָס ער

מיט
אויך
זיין
האָט

פאַרן טויט אָפּגעשריבּן דער קראַקעװער
פון אסַינדיקאַט פון  04אַמעריקאַנער
צייטונגען אאַז"וו) דרוקן זיך זיינע קאָג  -אַקאַדעמיע פאַר װיסנשאַפּטן ,האָט זיך
רעספּאַנדענצן ,אינטערוויוען און אַרטיק? גערעכנט פּאַר דער רייכסטער אין דער

|

לען אויך אין דעם /טאָג",

בּערנשטיין (איגנאץ) יצחק (--6381

 )8091 1געבּ .אין װיגיצע,

אין ארַייכער פּאַמיליע,

פּאָדאָליע,

זיין פאָטער,

וועלט (האָט כּולל געווען בּיז  0007בּי=
כער ,מאַנוסקריפּטן א .אַנד .זעלטענע
קאָלעקציעס; איר פּראַכטפולער 2:3ענ=
דיקער 01641992-זקן 80121461 1612 108611

שמשון ,שוין אָנגעשטעקט פון השכּלה 1 . ,איז אַרױס 0091), דאָס הױיפּטװערק
פון זיין לעבּן איז אָבּער געװען די

האָט אים געגעבּן
אַגוטע דערציונג,

זינט 6581

גראַנדיאָזע ,פאַר דעם יידישן פאָלקלאָר
עפּאָכאַלע אױסגאַבּע פון עיודישע שפּריב?

האָט

ווערטער און רעדענסאַרטען" ,װאָס ער
האָט אין אמַשך פון  53יאָר מיט דער

בּ .געלעבּט אין
װאַרשע (וואוהין
עס האָבּן זיך
אויך אַריבּערגע:
צויגן זיינע עָל2

גרעסטער ליבּשאַפט און איבּערגעגעבנ=
פּילן
קײט געזאַמלט אין רוסלאַנד,

טערן); ער אין /
געווען אשוַתּף אין צאוַקערפאַבּריק און
אוֹיך געהאַלטן אאַַנגראָגעשעפּט פון
צוקער ,געהאַט אשַם פאַר איינעם פון
די חשובסטע נגידים און מעצענאַטן,

און זיינע גרויסע געלטמיטלען האָבּן
אים געגעבּן די מעגלעכקייט כּמעט זיין
גאַנץ לעבּן צו ווידמען דער עטנאָגראַפיע,

ניט יאָגנדיק זיך נאָך עשירות ,בּכלל
אמַענטש

פון אגַרויסער

פּאַשיידנקייט,

האָט ער סוף-כל:סוף ליקװידירט זיינע
געשעפטן ,כּדי צו זיין אינגאַנצן אום?
געשטערט אין זיינע ויסנשאַפטלעכע

אַרבּעטן ,עו' האָט געזאַמלט די װערק

(מייסטנטיילס) און גאַליציע; אין דעם
גרויסן ,פּראַכטפול אַרױסגעגעבּענעם (אין -
לייפּציג  ,8091געדרוקט בּיי יוסף פישער

אין קראָקע) ,אדעם יודישען פּאָלק גע=
ווידמעטען" בּאַנד גיײיען אַרײן 3993
שפּריכװערטער און רעדנסאַרטן ,אין
יידישער און פּאַראַלעלער לאַטײנישעף
טראַנסקריפּציע (לויט דער פּאָדאָלישװאָ?
לינערישער אױסשפּראַך) ,געאָרדנט אונ=

טער שלאָגװערטער ,פאַרזען מיט פיל
אָנמערקונגען

טעקסט ,מיט

און דערקלערונגען

אַ מפתּח

אין

אין ידיש

און אגלַאָסאַר פון די העבּרעישע

און .

פּרעמדשפּראַליקע װערטער אויף דייטש
(ז"ז  )48און מיט אַהקדמה ,אין יידיש און
(אויספירלעכער) אין דייטש; אפַאָלקס=

ּ.אַרשײידנסטע
איבּער פאָלקלאָר אין די פ
שפּראַכן ,צוליבּ דעם זייער פיל גערייזט,
בּלויז אין יידישער שריפט און אָן דעם
בּאַזוכט אויך אַלזשיר ,מצרים ,א"י,
שפּאַניע א .אנד .לענדער און געשלאָסן | גלאָסאַר ,איז אַרױס אַלס אױסגאַבּע פון
מ .ספּעקטאָרס צייטונג ?אונזער לעבּעןי
בּאַקאַנטשאַפט מיט פילע בּאַרימטע עט?
(ואַרשע22 ;8091 ,טע אױפלאַגע--פ"ג
נאָגראַפן (אַ בּאַזונדערס אינטערעסאַנטע

אױסגאַבּע פון דעם דאָזיקן גרויסן ווערק,

313

יי

-

|

בערנשטיין  --בּער(ע)נשטיין

צענטראַלי ,תּרע"ג)- .זיינע ערשטע.

| האַ:טשריפטלעכע זאַמלונגען פון יידישע
| שפּריכווערטער ז|יינען אויך אויסגענוצט
געװאָרן אין דעם גריסן :5בּענדיקן.
0186.1-16118טוזס1זקף

פון

ק .פ,

וי

װאַנדער (לייפּציג= )0981 -- 7 ,און

עפּעטער פאַרעפנטלעכט געװאָרן אין
דער צאָל פון  ,6502געאָרדנט לױטן
אלף בבית פון די אָנפאַנג:אותיות פון.
די שפּריכװערטער ,אין מ .ספּעקטאָרס
זיהויזפריינד" | ( 11סעפּאַראַט =אָפּדרוק
אִין  2בּראָשוֹרן א"פ י ,בּ ,װאַרשע
 -;9-8- 8אין דעם זעלביקן יאָר
איבּערגעזעצט פון דעם פּוילישן פאָלק?
לאָריסט

און ליטעראַטור ה=יסטאָריקער

שמואל אַדאַלבּערג אין זשורנאַל ,)815101
אַלס

הוספה

צו זיין גרויסער זאַמלונג

האָט בּ .אָפּגעדרוקט אַלס מאַנוסקריפּט
אַקאָלעקציע
ווערטער

פון  7122יידישע

401502

4011012 16

שפּריכ:
(לייפּציג,

:2 {8091טע אױפלאַגע פ"ג ר .לעוויט,

יי

|

673

מיטן טיטל ד"ר ,שוין אין דער יוגנט
געשריבּן אין חהמליץ" און יהצפירה",

אַלס סטודענט זיך אַקְטיוו בּאַטײליקט.
אין דער ציוניסטישער בּאַוועגונג אַלס

שרײבּער און רעדנער,

זינט  2191סע:

קרעטאַר פון דֶער אַלװעלטלעכער ציוני.
סטישער עקזעקוטיווע

צוערשט

אין בּער?

ל-ין 91--4191 ,אין קאָפּנהאַגן .,בּיז 2291
אין לאָנדאָן ,פון דאַן אָן אין נ"י --
רעדאַקטאָר פון דעם (וועכנטלעכן) אָמי
ציעלן אָרגאַן פון דער ציוניסטישער
אָרגאַניואַציע אין אַמעריקע װדאָס אידי:
שע פּאָלק" .פּאַרעפנטלעכט אין דייטש
צּאוַֹך חדער ציוניום ,זיין מהות און אָר;
גאַניזאַציע" ,װאָס איז איבּערגעזעצט

געװאָרן .אין אייניקע שפּראַכן; אין קאָפּ +
/האַגן בּשעת דער וועלט:מלחמה געוען.

רעדאַקטאָר פון די אָפיציעלע ציוניסטי:
ש
ע בּיולעטענס ,וואו ס'איז אויך אָנגע:פ
י
ר
ט
ג
ע
װ
א
ָ
ר
ן
א
ַ
ק
א
ַ
מ
פ
ּ
פ
א
ַ
ר
ד
י
יידישע
רעכט אין רוסלאַנד,פּױילן ,פינלאַנד און.
רומעניע ,איבּער דער פּאָליטיק פון דער

ווין  --,)? 8191בּ .איז געווען אגַרינדער
און הױיפּט:טוער פון דער בּיבּליאָטע
ק
רעגירונג בּנוגע יידן אַרױיס=
בּיי דער װאַרשעװער סינאַגאָגע ,איינע געגעבּן אַבּוֹךְ אין דייטש .געדרוקט אין
פון די גרעסטע ידישע בּיבּליאָטעקן ,ה-עבּרעיִש פאַרשיידענע אָפּהאַנדלונגען,
דערעיקרשט אויפן געבּיט פון יוױאַיִק דערהויפּט אויף היסטאָריש=וויסנשאַפט:
און העבּראַיק .געשטאָרבּן אין בּ .אין לעכע טעמעס ,אויך א"פ שג"ב ,מיט:
| רומענישער

| בּריסעלע

!יה

אַרבּעטער פון דער מאָנאַטשריפט חהתּורן",

|
(נ
סמ
קטוזדן 19עד",רשִא{,ן לאשַ.נדױ(8נז-ע)-ס;קי,געקראאָי.ן "י= ,לעצטנס דירעקטאָר פון פּאַלעָס:
טס
לאָגן פון מ ,ספּעקטאָר,
פון דוד

פרישמאן,

אין

אין ,אונזער
הבּקויי נומ,

לעבען".,
,5

אויך

| נומ 9 .א .אַנד ;,בּ .באָראָכאָו ,בּ,יבּליאָטײַק פון
 8יידישן פילאָלאָג" ,אין פ
ּ,נקס",

בּערנשטיין שמעון-גרשון (ונע51/

| = =-4881

) געבּ .אין יאַקאָב:

טיגע-בּיוראָ בּיי דער ציוניסטישער אָר:
גאַניזאַציע פון אַמעריקע,
בּער(ע)נשמיין ש--81..( .פאַר )08
געבּ( .אָדער געלעבּט?) אין  קאַמעניץ= -
|

פּאָדאָלסק ,װי ס'איז צו זען פון זיינע
לידער  --געוען

בּאַקאַנט

מִיט

דער

שטאַדט ,קורלאַנד ,געלערנט אין חדר
רוסישער און דייטשער ליטעראַטור .אין
און בּתּי:מדרשים אין פּױלן ,שפּעטער
יאָר  9681האָט ער אַרױסגעגעבּן אַ זאַמ?
שטודירט אִין בּערלין ,שטראַסבּורג או
ן
|
ל
א
ו
"
נ
ט
ג
שמאַגאַזין פון יודישע לידער
בּערן אָריענטאַלישע שפּראַכן און גע
?
פאַר דעם יודישען פאָלק" (זשיטאָמיר,
שיכטע און געענזיקט זיין שטוריו
ם
דרוק יצחק:משה בֿאַקשט ,ז"ז  )48מיט /

8
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אַ שיר אַלס הסכּמה" פון זיין פרײגד . ,געזונגען װערן אַזױ וי פאָלקסלידער,

דעם פּאַואוֹסטן השכּלה?דיכטער מיכל
גאָרדאָן ,וועלכער פירט דורך אַ פּאַראַ:

זיין חמאַגאַזין" איז עטלעכע מאָל איבּער?

געדרוקט

געװאָרן;

ש.

פאַר=

וינער

צייכנט אין זיין בּיבּליאָגראַפישער רשימה

לעל צווישן בּיידנס שאַפונג און שטעלט
בּ--ן נאָך העכער פון זיך (זמיינע לידער
זיינען וויא גאַל בּיטער אונ אַמאָל טוען

נאָך  4אױסגאַבּן 2 ,אין װאַרשע0881 ,

און  ,4881און  2אין בּאַרדיטשעװו8881 ,

זייא אַשטאַרקען בּיס; דיינע לידער
זענען ווייך ויא פּוטער אוֹן דאָס רוב
ויא האָניג זיס" אאַז"ו) ,בּ קען גצֵ?  דער (פ"ג מ ,מאָרגענשטערן ,װאַרשע).
און 1981

(אַלע צו  37ז"ז);

פאַרהאַן

אויך אױיסגאַבּן פון בּ.ס איינצלנפ לִי=
בּ .איז

רעכנט וערן פאַר איינעם פון די ערף  ש
שמואל בּערענשטײן ועלכער האָט
שטע יידישע פאַלקסדיכטער אין פוס:
לאַנד ,לעבּן אַ .בּ ,גאַטלאָבּער ,מיכל
אין די :06קער און :07קער יאָרן גע=
גאָרדאָן ,װאָלף ערנקראַנץ ,א .גאָלדפאַדן - ,לעבּט אין זשיטאָמיר און געװען זײיער
פּאָפּולער אַלס מיטאַרבּעטער פון חקול
אליקום צונזער ,װאָס מיט זיי האָט ער
מבשרי ,אויך א"פ אני שלשום בֹּה
זייער פיל געמיינאַמס סיי אין דעם
:ן
יש
רלעך
יטימ
ללקס
 טאָן , דעם פאָאָדער יענטע אַנאַגראַס פון שמואל בּערעג?
בּדחניש  רעזאַנירנדיקן ,סיי לוט די שטיין) ,ווא ער האָט פאַרעפנטלעכט
אידעען און טעמעס.

פּעליעטאַנען ,לידער ,אַרטיקלען ,קאָרעס?

פון די  62לידעף

(און  11עפּיגראַמען) פון דער זאַמלונג
זיינען נאָר אפַּאַר געװענדט קעגן די

חסידישע גוטע-ײידן

מסתמא

אידענטיש

מיט

פּאָנדענצן און צוויי גרעסערע װערק:
חרי יאחצי דל גאה"  --אַ קאָמעדיע אין .

(ויללת צדיקים" 5 . ,אַקטן ( ,1781נומ ;13--12 ,אין בּוֹכ?

מתּפלת צדיקים") .דער פּאַטריאָטיזם,
פאָרם אָ--דעס22 ;2781 ,טע אױסגאַבּע--
קעשעניעוו ,)4881 ,וואו עס ווערט אויס=
װאָס איז אַזױ כאַראַקטעריסטיש פאַר
דער השכּלה?בּאַװעגונג ,קומט צום אוֹיסף  געלאַכט דאָס איבּערגעמען זיך מיטן
דרוק אין זיין ליך ;הנותן תּשׁוֹעה  /יחוס פון אַ זר' דץ בּן שטעמפּלײ-- ,און אַ
למלכיט" --לכבוד חדעם גרויסען מאָנאַרן  .נאָװועלע ידיא נקמה אין צווייען" (,2781

אַלעקסאַנדעױ?,

בּכלל אָבּער אין בּ .אין  .נומם,)81--7 ,

הֲגם קינסטלעריש

שטיגן

זיינע לידער אַ סך פרײיער פון די די דאָזיקע װוערק ניט אַריבּער די מדרגה
השכּלה:טענדענצן ,װי די יידישע השכּלח?  פון פדּערימיטיוֹער בּעלעטריסטיק פון
דיכטער פון זײן צייט ,צום בּעסטן  .דער השכּלהעפּאָכע ,זיינען זי אָבּער אויס=
זיינען זיינע לידער ,װאָס זיינען געשריבן  -געצייכנט מיט דעם געלייטערטן ,פאָלקס=
אונטער דער השפּעה פון פאָלקסליד ,װײ .טימלעכן ,זאַפטיקן יידיש ,אין אַ ספּעציעלן.
זדאָס  וויגעלע" ,זיונגע טרערעןי ,חשלום אַרטיקל אונזער יודיש לשון"י (פקול
עליכם ,מלאכים פיינע" (איבּערגעדרוקט
מבשר"  )81 ,2781מיטן מאָטאָ רעד
 =בי דאַלמאַנען) ,אזמירות" א ,אַנד,װי דו דענקסט און שר"בּ ויא דוא
גרויס ליד עדיא בּייקע אָדער דיא פאַל .רעדסטי לאַכט ער אס די קאָג
שע האָפענונג איז געשריבּן אויפן מאַ:
רעספּאַנדענטן פון חקול מבשר" פאַר
טיוו פון שיללערס קמגומ!זסח .בּ .איז אין
זייער אדייטשטריש געפּלױדערײי" ,װאָס
זיין צייט געווען זייער פּאָפּולער און מידאַרף עס זערשט איבּערזעצן אױף 
זיינע לידער פלעגן אין דרום:רוסלאַנד  -יידיש" און טרעט אויך אַרױס קעגן די
יי

זיין
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צוֹ געדיכטע אַנטיחסידישע

טענוענצן.

עס עקעלט שוין צו הערען חסידים
אונ ווייטער ח ס י דים,,

עס זענען דאָ

חסידים זעהר פיינע אונ עדלע מענשען,
אונ פאַרקעהרט אויך ,,דער שלעכטעף

| 083

=

חדער חלום" ,)91 ,2781 ,האָט ער אויך
פאַרעפנטלעכט אין חקול מבשר" אַן אַרי

טיקל זאַ פּאאר ווערטער פינ'ם האַרצען' -
( ,)21 ,2781װאו ער טרעט אַרױס קעגן
דער אומפּראָדוּקטיווער צדקה ,װאָס האַלט

איז אומעדום אַ שלעכטער ,ער מעג זיין ! בּלוֹיז אויף דיא גנבים שלעפּפערס ,דיא
אַחסיד צי פאַרקעהרט" ,די בּאַמער :געזונדע קראַנקע ,דיא רײכע קבּצנים
קונג פון ש .ל ,ציטראָן (אין זיין חגעשיב= װאָס האָבּען אין דיא שטיוויל געלד פער:
טע פון דער יידישעף פּרעסע") ,אַז אני
שלשום בֹּר יענטע אין י ל ,קאַנטאָר
אָדער גאָר ישראל בּערנשטיין ,האָט גיט.
קיין שוֹם האַפּט ,וייל אין דעם אַנאָנס
אין יקוֹל מבשר" וועגן זיאחצי דל גאה"
איז בּפירוש אָנגעוויזן,

איזן

,דער

בּאַוימטער

אַז דער מחבּר

ששאַרגאָניסט"

שמואל בּערױנשטיין; די פראַגע איז נאָר,

נעטה ,אונ דיא צבועקיס" ,און לייגט פאָױ
צו אָרגאַניזירן לײי:קאַסעס,

מעגלעכקייט

פאַרדינען

צו געבּן די

װבּיגיע

בּרויט

כּפּים וויא אַללע אָרדנטליכע מענשען".
אין אַ קאָרעספּאַנדענץ פון זשיטאָמיר
( ,1781נומ)43 ,

דערציילט

ער

מיט

התפּעלות וועגן דעם ,אַז מ'האָט דעם
בּאַרימטן מגיד ר' צבי:הירש דײנאָװ

צי אין ער אידענטיש מיט ש ,בּערב :דערלױבּט אין דער חאַבּינער:שול צו
האַלטן אַ רעדע שאין זשאַרגאָן אין
שטיין ,דעם מחבּר פון דעם קמאַגאַזין",
גאָטט'ס יודיש אין אַזאַ קוידערוועלשע
אָבּער אַלע באַװײזן זײנען פאַר דער
שפּראַך ,אונ דיא רעדע איז אַזױ געפע?
דאָזיקער אידענטישקייט ,אַזֹי ,למשל,
איז אין חקול מבשר"  ,9681ז 323 .דאַ לין אַז אוף אַללע פנימער האָט מען
אָנגעזעהן איין אונבעשרייבליכע שמחה
אַ קורצע גינסטיקע צבּיבּליאָגראַפישע
|
אַנצײגע וועגן קמאַגאַזין" (דאָס בּיכעל אוג פערגניגען",

ענטהאַלט זעהר פיעל נייע און שאָנע
ליעדער ,װאָס פין זייא קענן מען אַרױס:
זעהן ,אַז ה'  ,3האָט דערצו אטאַַלענט"),
און אין קומענדיקן נומער איז שוין דאָ

לשום בֹּר יענטע"
אַן אַרטיקל פון אשני

;88----,385
ווינער --298 13.
אנטאָלאָגיע.1 ,

מ .באסין,

|

בּערקאָוװויטש יצהק:דוב (-- 5881
ג)עבּ .אין סלוצק ,מינסקער
גובּ ,האָט בּאַקומען אַ טראַדיציאָנעלע יידי?

(זיין ערשטער אַרטיקל אין קול מבשר")
בּאַפרידיקט פון
א"ט קלעבּען זאָללען אונזערע יודעןנאָר אַ רחמנות אויף אומזערע ידעףי
דער טרוקענער
(קעגן די קהלסלייט ,װאָס גִיבּן ניט אָפּ .הלכה ,געזוכט צו
קיין חשבּון פון די געזעלשאַפטלעכע | שטילן זיין פאַני"
טאַזיע אין דער
געלטער) ,אַחוץ עטלעכע זייער לעבּע:

שע דערציונג; געלערנט גמרא ,אָּער אומ?

דיק געשריבּענע

פּעליעטאָנען (װי קעס 

שטעהט נישט אָן!" ,15--05 ,9681 ,ודיא

אגדתא און אין
די מעשיות און

וועלט האָט זיך איבּערגעקעהרט",0781 ,

לעגענדעס

סאַטירישע שירים אין לײכטע פערץן
(װי עדער ראַזצאָשטשיק"/ 54 ,1 ,

דער נאָכתַּלמודל=
שער ליטעראַטור .שפּעטער ,אַלס לערער
פון העבּרעיש ,האָט ער זיך אָנגע=

6

עמודעה

רבּה",

)8--6 ,1781

און

פון

182

בּערקאָװיטש

|ערט
הױבּן אָפּצוגעבּן מיט זעלבּסטבּילדונג און ה

זיך בּאַקענט מיט דער אײראָפּעישער
ליטעראַטור ,זיך בּאַזעצט אין לאָדז ,האָט
רער  3091דעבּיוטירט אין חהצפה" מיט
די דערציילונגען קבּערב יום הכּפּורים?"
און ?מלקות" ,אין דעם אייגענעם יאָר

|
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צו די בּאַדײטנדסטע פאָרשטייער

פוֹן דער רעאַליסטישער שול אין דער
יידישער און העבּרעישער ליטעראַטור.,

דערהױפּט אינטערעסירן אים די איבּער?
לעבּונגען פון מענטשן,

װאָס קענען

זיך ניט צופּאַסן  צו דער סביבה

אויך בּאַקומען די ערשטע פּרעמיע אין -אָדער געפינען זיך אין אומגעוייג.
לעכע אומשטענדן; ער האָט אשַאַרף
דעם ליטעראַרישן קאָנקורס פון חהצפת"
פאַר זיין דערציילונג קמשקהלי חזיר",

װאָס האָט אים געמאַכט

אַנאָמען אין

אויג
שער

פאַר דער לעבּנסשטײגערי2
קלײנמאָלעריי און וייזט אַרױס

טיפקייט פון פּסיכאָלאָגישן אַנאַליז אין

דער העברעישער ליטעראַטור ,און ער
האָט זיך אינגאַנצן אָפּגעגעבּן דער
שילדערן די ליידן פון זיינע שװאַכע,
ליטעראַרישער טעטיקײיט 5091 .,אײב= | גרויע העלדן ,דאָס רוב--מענטשן פון
געלאַדן קיין וילנע צו רעדאַקטירן
פאָלק ,װאָס זיינען אָפט קאָמיש אין
דעם בּעלעטריסטישן טייל פון חהזמן",
זייער רחמנותדיקער אומבּאַהאַלפנקײט,
איז ער נאָך די פּאָגראָמען פון 5091
אין זיין שטייגער שרײיבן און אין זיין .
נייגונג צו הומאָר פילט זיך אגַעװויסע
אַװעקגעפאָרן קיין נ"י ,וואו זיינע על
טערן האָצּן זיך געהאַט נאָך פריער בֹּאַ :השפּעה פון ש"ע ,װעמען ער האָט אַז
זעצט ,ער האָט זיך אָכּער ניט געקענט
מייסטעריש איבּערגעזעצט אויף העבּרע:
אײנלעבּן אין דער יידישער טביבה פון יֶשׁ ,אין זיין פּאָגראָם:דערצײלונג בי
ואַמעריקע און צוריקגעקומען קיין איירא:
די קראַנקע" ,איינער פון זיינע בּעסטע
פּע ,צוזאַמען מיט זיין שװוער ,שלום2
זאַכן ,אַנטפּלעקט בּ .דעם גאַנצן טױאַ:
עליכם ,און פון דאַן אָן געלעבּט אין דער גיום פון דעט פּאָגראָסשרעק ,דערהייב:
 פאַמיליע פון דעם גרויסן יידישן הומאָ:דיק די קאָמישע פּאַסירונגען אין שִׁפּי
ריסט אין גערווי (איטאַליע) ,שוייץ,
טאָל צוֹ סימבּאָלישער בּאַדײיטונג .די
צדוייטצשיליאטַנדדעראאצַיזי"לווו,נגעןדרוקאנידןיק העפבוּןרעציישיעט ' פהּאאַָנגדרלאטָם-פאטייןכאזָיליאןָגדירעאַמהעאָט,אוענרטעארוןיךצלבםּא"ַ:,
און יידישע צייטשריפטן און בּאַאַרבּעט :1װאָס איז א"ט {מאָטקעלע חויר" מיט
דיק אױף העבּרעיש די װערק פון -גרויס ערפאָלג אויפגעפירט געװאָרן 3291
ש"ע .נאָכן אױסבּראָן פֿון דער װעלט.
פון מאָריס שװאַרץ אין ,קונסט:טעאַטערי
:
מלחמה צוריקגעפאָרן מיט ש"ע--ס פאַ און אויך געגאַנגען אויף דער יידישער
מיליע קיין נ"י 02--9191 ,רעדאַקטירט דעם בּיגע אין װאַרשע ,אויך די אלאַנדסלײיט"
| חודשפושורנאַל שמקלט" (פון פ"ג שטיבּל),
זיינען מיט ערפּאָלג געשפּילט געװאָרן
בּאַטײליקט זיך ציא אין צצוקונפט",
אין נ"י --- .אין בּוכפּאָרם :זיין גרויסע -
וואו פאַרעפֿנטלעכט אייניקע דערציילונ:
דערציילונג קאוגערקעס" (פ"ג רעזניק
גען (די לעצטע פון זײי /פון בּײידע
און קאַפּלאַן ,נ"י ,9091 ,ז"ז / ;)35גע=
וועלטען" )1114 ,4291 ,און די דראַמאַ:
זאַמעלטע שויפטען" (פ"ג זהשחר" ,ויאַר:
טישע ווערק װלאַנדסלײט? (אײנאַקטער,
שע ,תר"ע ,ז"ז  { )962אַטײל דערציילוג:
 )1 ,1און אונטערן צלם" (דראַמע גען פון זיי מיט אייניקע אַנדערע גײיען
ַ3קטן--.)4--01/ ,5291 ,ב .גע?
אין א
אַרײן אין זיין בּ .קספּורים" (תּר"ע ,ז"ז

382
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|

|

בּערקאָװיטש
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 9פון וועלכע זפרא אדם" איז לעצטגס .דעם אָרגאַן פון אַסימילאַטאָרישן .פאַראיין
פאַרעפנטלעכט א"ט פפון דעם אָרעמען חאגודת אחים" 6881 ,פאַרלאָזט דאָס גע=
שעפט ,אָנגעהױבּן גרייטן זיך צום אוֹני=
נעסט" (יצוקונפט"  .)14/ ,3291אין

העבּרעיִשן פ"ג זמקראות קטנות" ,נ"י,
זיינען אויך אַרױס אסַעריע :2בּויגנדיקע
בּיכעלעך ב-ּ-ס ,וי חמשחק פּורים" --

ווערסיטעט ,געהאַלטן רעפעראַטן או.
לעקציעס פון העבּרעיִש אין נאַציאָנאַלן
פאַראיין /ציוןײ ,פאַרקערט אין דעם

מחזה התולים ,פאל הדוד בּאמיריקה" | ---קרייז פון ראובן:אשר בּרוֹידעס ,מ ,ערג5
פּרייז ,יהושע טהאָן ,געשריבּן אין ראָהאַטינס
ספּוֹר .,זהאחרון"--ספּור אגדה ,זהוכות"--
בּדיחה מני קדם ,ײנערים" (איבּער= יידיש  דייטשער פצייטונג" רעצענזיעס
געזעצט פון א .פּ ,טשעכאָוו) .אייניקע דער :איבּער דער ידישער טרופע (װײנ.
ציילונגען זיינע זיינען איבּערגעזעצט גץ :שטאָק ,שאָר דער עלטערער ,די טאַנצ=
מאַנס ,טאַבּאַטשניקאָװו ,װוילענסקאַ א .אַנד),
װאָרן אויף רוסיש ,פּױליש ,דייטש ,ענגליש
(פון העלענע פראַנק) ,פּראַנצויזיש (פון װאָס האָט סוף די אַכציקער יאָרן גצֶָ=.
שפּילט אין לעמבערג .צװאַמען מיט
שפּאַניש (פון שי
ל בּלומענפעלד),

רעזניק),
|=

|

י

צינבערג }01/ ,82 ,בעלימחשבות, ,פריינד"
{0191

שי ניגער ,וועגען יודישע שרייבּער".1 ,

בּערקאָװיטש מיכל -- 5681 03

ערנפּרײזן אָנגעהױבּן אַרױסצוגעבּן אַ יידי?

שע פאָלקסבּיבּליאָטעק אַלס קעגנגעוויכט
קעגן דער פּאַקנטרעגער?ליטעראַטור פון
די

יידישע

22 -1גרייצערדיקע

מעשה?

בּיכלעך ,פאַר דער דאָזיקער בּיבּליאָטעץ

) געבּ ,אין בּאָריסלאַו,
גאַליצע ,דערצויגן אין דראָהבּיטש ,וואו
טוזט}086 1ז 2 225א"ט קיעקעל טאַנדעט?
געלערנט בּיי מלמדים פיל ש'ס און
גיקיי (?) ,דוד פרישמאַנס חמטות?מסעיי
פּוסקים ,פון 31
!
איבּערגעזעצט ווילהעלם פעלדמאַנס 6601

! יאָר געלערנט עט?

לעכע יאָר

אין

|לעמבּערג אין בּית.

אַרום
המדרש,
אָנגעהויבּן
0
קצאוָרעספּאַנדירן

אין,העבריי ,אויט.:
געשטאַנען רדי*
פות אין בּית:המדרש אַלס בּעל-דיקדוק
און משכּיל ,אונטער דער השגחה פון ר'
|משה בּערנפעלד (ד"ר שמעון בּערנפעלדס

פאָטער) און רי מאיר מיימון (אַ געוע:
זענעם תּלמיד פון ר' נחמן קראָכמאַל)
אָנגעהױבּן אָפּצוגעבּן זיך מאיַטלגעמײנער

(ערנפּרײן האָט איבּערגעזעצט װשלשה
שאכלו" און צוֹ די  2סקיצן האָט פריש=
מאַן אַלײן געשריבּן אַ הקדמה)1981 ,

אַװעק קיין בּראָד ,וואו אין  2יאָר אַרום.
געענדיקט גימנאַזיע 2981 ,געקומען קיין
ווין ,שטודירט אין אוניווערסיטעט און
זייער אַ קורצע צייט אויך אין ראַבּינער2
סעמינאַר העבּרעישע פילאַלאָגיע ,בּאַטײ?.
ליקנדיק

זיך ,אויך א"פ

סטודינט

מלבוב,

אין בּרוידעסעס װהזמן ,אין קראָקעװעף -
;המגיד" ,אין ?הצפירה" ,וואוֹ אגב פאַר?

עפנטלעכט אַן אַרטיקל אלמען העם" צו
דערװוייזן די נויטװוענדיקייט ,אַז דווקא
די בּעסטע שריפטשטעלער דאַרפן שרייבּן .

יידיש ,געװען שטאַרק טעטיק פאַרן
בילדונג און השכּלה ,צוליבּ מאַטעריעלער
נויט געמוזט אָנקומען אין אַ געשעפט | ,ציוניזם און דער העבּרעיישער בּאַועגונג
געדרוקט עטלעכע פעליעטאָנען אין דעם | .אין די סטודענטישע קרייזן .,און אַז

פהמזכּיר"  --דעם העבּרעישן טייל פון

דער ציוניסטישער פאַראיין חקדימהי האיזָט

כט

בּערקאָװיטש

{ג}

אים ניט אויפגענומען אַלס מיטגליד צו?
ליב זיין קעגגערשאפט צו דועלן ,אַרגאַ:
ניזירט דעם פאַראיין ,גמלא" פון גאֲלֵי=
צישע סטונדענטן ,קעגנערס פוֹן דועל,

געווען אויך סעקרעטאַר

פאַר העבּרעיִש

און יידיש פון דעם צציון-פאַרבּאַנד פון

עסטרייכישע חברות פאַר דער קאָלאָנ:
זאציע

פון

פּאַלעסטינע?,

בּיים

אוֹיפ?

טרעטן פון ד"ר הערצל ,געװאָרן איינער
פון זיינע נאַענטסטע מיטהעלפער ,איבּער:
געזעצט אויף העבּרעיִש אמדינת היהודים",
געפירט די אָפּטײלונג פון דער יידישער
און העכּרעישער פּרעסע און ליטעראַטור
מיטגעאַרבּעט בּים
אין 6 4601ו,0

:

|

תּלמוד און מדרש",

גלייכצייטיק געווען

ביבּליאָטעקאַה  אין דער בּיבּליאָטעק
זעזרא" ,װאָס דער קראַקעװער פּרײדי:
גער ד"ר טהאָן האָט געגרינדעט מיט

ב-ס הילף ,אין לײענזאַל פון װעזרא"
געהאַלטן אַלע שֹבּת רעפעראַטן איבּער
יידישע געשיכטע און ליטעראַטור ,א"פ
ם ,הענעס פאַרפּאַסט אבַּראָשור אין
יידיש אַחנוכּה" אַלס ערשטע פון אסַעריע

פאָלקסבּיכלעך ,װאָס דער ציוניסטישער
צ"ק אין קראָקע האָט אַרױסגעגעבּן.
 90--+3געלעבּט .אין װין ,געדרוקט
אין דער  0601אַרטיקלען ,צ"א--איבּעף
יידישע און העבּרעישע שריפטשטעלער,

ערשטן ציוניסטישן קאַנגרעס ,דאַן סץ:

איבּערגעזעט

קרעטאַר פאַר יידיש און העבּרעיש פֿון
קאַנגרעסבּיוראָ ,איבּערגעזעצט פון דייטש

רייזען ,בּערשאַדסקי א ,אַנד4,,

די ערשטע

בּראָשוֹר װעגן שקל חקץ

לצרה" און װאַ סוף צו די צרות" ,אַרום
 דעם 25טן קאָנגרעס האָט הערצל איםפאָרגעלייגט צוזאַמען צו גרינדן אצַיוֹנֵי
סטישע צייטשריפט אין יידיש ,אָבּער בי
האָט ניט געהאַט דעם מוט צו רייקירן
מיט די עטלעכע טױנט גילדן ,װאָס
הערצל האָט דערויף אַסיגנירט ,און ער
האָט בּאַוואויגן די בּעליהאחיאסף",
אלעזר קאַפּלאַן און װאָלף גלוסקין ,אַרױס:
צוֹגעבּן ;דעם יוד" ,סוף  8981זיך בֹאַ5
זעצט אין קראָקע אַלט אַדמיניסטראַטאָר
פוֹן חיוד" ,געשריבן פאַר דער ציט?
שריפט די וועכנטלעכע כראָניק (אַחוץ
פון רוסלאַנד) און אַ ריי אַרטיקלען איפּ מ,
הענעס ,איבּערגעזעצט

הענרי דזשאָרדושס.

אָפּהאַנדלונג קמשהיי ,לויט די אָנװײיזונגען
פון י ,ח ,ראַבניצקי פעסטגעשטעלט אַ
איינהייטלעכע צָרטאָגראַפיע,

לוט װעל:

כ
;ער קאָרעקטירט אַלע אַרטיקלען ,אין
! דער מאָנאַטלעכער בּײילאַגע צום איוד"--
חדי יודישע פאַמיליע"  2091פאַרעפנט?
לעכט אַן אָפּהאַנדלונג חדי פרוי אין

622

פֿון שׂ"ע,

זאַכן

אויך אין חהצפירה",

אברהט

געשריבן

חפריינד",

66300

פמגו?/ס / ,1זיך גלייכצייטיק אָפּגעבּנדיק
מיט פּילאָלאָגישע פֿאָרשוֹנגען פון דער
אַלט:העבּרעיִשער ליטעראַטור

(די אַלטע

פון העבּרעיש אױפֿן גרונד

אױיסשפּראַך

פון דער גריכישׂער טראַנסקריפּציע און
 860מ! טגטמסװמס6ופ זסקן
דערהױיפּט
0ס0ח ,,25/אַרױסגעגעבּן פון דער קייזער?

לעכער אַקאַדעמיע פאַר װיסנשאַפטן אין .
ווין  ,0191די איבּערזעצונג פון דעם
ווערק פון רעקטאָר פון ווינער סעמיגאַר 

ד"ר שװאַרץ אקל וחומרי ,קראַקע ,4091

א .אַנד),

בּאַקומען דעם טיטל

6091

ד"ר און געאַרבּעט אין דער רעדאַקציע
פאַר דער אָפ2

פון 40180ן 41סומגומסוא,

טיילונג

480112ט2ז !2גומסנזטתס!א

אָנגעש

הוֹיבּן אַ דייטשן פּירוש צעותֹּרגום אונקלוס",
פאַר דער

היסטאָרישער

קאָמיסיע בּײ

דער ווינער קהילה געזאַמלט אויס די
שאלות תתּשׁובוֹת היסטאָרישן מאַטעריאַל
פאַר דער געשיכטע פון די דייטשריידן?
דיקע מדינות

פון עסטרייך,

לערער פון רעליגיע
(גימנאַזיע,

זינט

1191

זינט 9091

אין אַ רעגירונגס?
פאַרנעמט
()13

אוש

87

68

בּערקאָװיטש אט בּערקאָװיסי יי בּערשאַדסקי

פוּואאָוסטןער איפןירבטיעלאסוקיאךָ אָ(ןבּקיועלריסץן) ,פאַשרלעהזעיבע| ;,

װדאָס נייע לאַנד? א .אַנד ,אין ?מיניקעס
יאָהרבּוך"  2191פאַרעפנטלעכט אַפּאָפּו

רעיש און האָט װעכנטלעכע פּאָפּולער?

לערן אַרטיקל וועגן דעם יידישן פאָלקס?

װויסנשאַפּטלעכע רעפעראַטן ,,בּאַטײליקט

ליד ,שפּעטער געווען אַ שטענדיקער מיט:

פון

אַרבּעטער פון דעם ואָכנבּלאַט עדער
אַמעריקאַנער" ,וואו רעגלמעסיק געשריבן

זיך אין דער העבּרעישער פּרעסע

וואַרשע ,איבּערגעזעצט פאַר קאחיאסף"
הערצלס ציוניסטישע שריפטן אויף העבּ:
רעיש  --די פולסטע אױסגאַבּעץ ( 4ב,
- )32-+1מיט אַ סך אָנמערקונגען אויס
זיינע אייגענע זכרונות ,בּאַשעפטיקט
אויך מיט יידישן פאָלקלאָר אין דער
תּלמודישער ליטעראַטור און פּראָבּן פון

דער דאָזיקער אַרבּעט ,װײ אויך אַרטיק.
לען איבּער יידיש און העברעיש פאַר:
עפּנטלעכט אין דער בּיעלסקער דייטשער

צייטונג --,בּאַאַרבּעט

דעם

אַרכיו פון

האַלבּ בּעלעטריסטישע אַרטיקלען איבּער

פּלאַסטישער קונסט א ,אַנד ,בּיסלעכװייז.
זיך אַלץ מער אַרײנגעצױגן אין דער
ענגלישער פּרעסע און ,אַלס געװעזענער
קאַנטראָלער פון פילאַנטראָפּישע געזעל:
שאַפּטן ,אויסגעניצט דעם מאַטעריאַל פון
זיין אַמט פאַר אסַעריע אַרטיקלען,6191 ,
אין דעם זשורנאַל פון זיין פריינד פראַנק
העריס (דעם חבר און בּיאָגראַף פון אָס?
קאַר אואיילד)
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אין

אהרן ליבּערמאַן (זע) ,װאָס זיין פרייגד,

בּוכפאָרם--א"ט {ו/ו20ס  ,860010 10גרויס
ערפאָלג בּיי דעם אַמעריקאַנער שונד:
דאָרשטיקן לעזער האָבּן געהאַט זיינע

 8איבּערגעגעבּן ,און אים טילװיין
פארעפנטלעכט אין ,,הצפירה" און דער

(אױיך

דער ווינער געלערנטער מאיר פרידמאַן,
(איש שלום) האָט אים פאַר זיין פּטירה
חצוקונפט"  ,4291זש ,פאַר דער ידי;
שער ענציקלאָפּעדיע ,װאָס דער שײד,
פ"גיי אין בּערלין גיט אַרױס אויף דייטש,
געשריבּן פיל אַרטיקלען איבּער אַלטער
און ניער ליטעראַטור א"פ .28

ציגיינער-געשיכטן

אין

ענגליש

אַרױס אין בּוכפאָרם און אינסצענירט
פאָרן קיגאָ) , װי אויך די דערציילונגען
אויס דעם יידישן לעבּנסשטיגער ,צו2
געווערצט מיט די עקואַטישקײטן פון
ספּעציפישער ואולגאַריזירטער יידיש:
לעכקייט ,איינס פון זיינע לעצטע װערק

לקסיקון ציוני , ,161

איז  4104שנא ח! 8 601 60001מטסזא

בּערקאָװיסי קאָנראַד (1ט.2881 22/

(אילוסטרירט פון גאָרמאַן בּאָרבאַרדט,
נ"י  ,)4291זיך אינגאַנצן צוריקגעצויגן

בּראַכט אין פּאַריז ,וואו בּאַקומען אַ פראַנ?
צויזישע דערציונג .שפּעטער אַװעק קיין

פון דער יידישער ליטעראַטור ,האָט ער

) געבּ .אין רומעניע ,די יוֹגְנט פאַר:

אַמעריקע ,אצַייט געלעבּט אין קאַנאַדע,
מיטגעאַרבּעט אין דעם װקענעדער אַד2
לעריי א"ר פון ראובן בּריינין ,,געשריבּן

אַרטיקלען אויף פאַרשײדענע טעמעס,
דערהויפּט אָבּער זיך אויסגעצייכנט מיט
זיינע אינטערוויוען ,זיך שטאַרק אינטע:
רעסירנדיק מיט מוזיק ,אַליין אאַָרגֵל:
| שפּילער ,געשריבּן מוזיקאַלישע אָפּהאַנד=
לונגען און רעצענזיעס אין א .רייזענס

זיך די לעצטע צייט אַפילן דערלױבּט
אויף אַומטאַקטישן אופן פון אאַיבּער?

לויפער זי צו אַטאַקירן און דיסקרעױי:

טירן אין די אויגן פוֹן די אומבּאַהאַװונ:
טע אַמעריקאַנער לעוצר
|| בּערשאַרטקי י-- 1081 0162 .
 )8091 1|/01פּטעװדאָנים פון ישעיה דאָ:
מאַשעוויצ קי ,געבּ .אין דאָרף זאַימל:

שצי ,בּיי דערעטשין ,גראָדנער געגנט ,זיין
פאָטער ,שמעון ,אַ װאַלד=סוחר ,אַ משכּיל
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גערשאָרטקי

און אפַריידענקער ,האָט אים געגעבּן אַ | אין חפריינד"; שפּעטער ,אַז דער יהזמף"
האָט זיך בּאַנײט אין ווילנע ,איז בּ .גע:
גוטע דערציונג ,אַ יידישע און אַן אַלגע?

מיינע ,בּיז  61יאָר פאַרבּראַכט אין דאָרף

װאָרן רעדאַקטאָר פון דער בּעלעטרי:
סטישער אָפּטײלונג דאויןזעלבּיקע שטע:

און אין די דערבּייקע שטעטלעך ,גע2
לערנט בּיים ראָסער רב און דערעטשי?

גער רב ,דאַן געקומען קיין בּיאַליסטאָק

לע אויך פאַרנומען
|

אין דעם טאָגבּלאַט

זדי צייט" ,װאָס איז אַרױסגעגאַנגען
בּיים חהזמ" .װען די לאַגע אין בײ:

זװכן אַ תּכלית,
ווייל זיין פאָטער
איז אַראָפּ פון
מעמד ,און לעבנ2
חיונה ,און די לעצטע פּאָר יאָר פון זיין
דיק פון העבּרעי:
לעבּן ,שוין זייענדיק קראַנק אויף שווינד?
שע שטונדן ,די
זוכט פון האַלז ,האָט ער געלעבּט אין
-גאַנצע פרייע צייטשרעקלעכע דחקות ,אין זיין שטאַרקן
געװוידמעט דעם
שטאָלץ קיינעם ניט דערציילנדיק ועגן
|
שטודיום פון דער
זיין לאַגע ,בּיז ער איז אוױיסגעגאַנגען אין
רוסישער און דייטשער ליטעראַטור,
אװַאַרשעװער קליניק ,פּאַרן טוֹיט האָט
װאָס ער האָט אויך ניט אויפגע=
ער פאַרבּרענט אטַאָגבּוך פון  0002זײן,
הערט נאָכן טױט פוֹן זיין פאָטער,
ווען אויף אים איז געפאַלן די לאַסט .װאָס ער האָט געפירט פון בּר-מצווה אָן--
צו שטיצן די רויַנירטע פאַמיליע .אַרום
בּ .איז דער ערשטער אין דער העבר/י?
 5981איז .ער אַװעק קיין בּאַקו ,וואו ער  -שער בּעלעטויסטיק ,װאָס האָט געשריבּן
אונטער דער השפּעה ניט פון דער
האָט געאַרבּעט אין אַנאַפט :קאַנטאַר,
אָבּער די מסחר?וועלט איז אים געווען
דייטשער אָדער פראַנצויזישער ליטעראַ
טור ,וי דאָס איז געװען דער פאַל מיט
צו לעסטיק ,און אין עטלעכע חדשים
אָרום האָט ער זיך בּאַזעצט אין קאַטע 2די העבּרעישע שריפטשטעלער פון דער
ריגאַסלאַװ אַלס העבּרעישער לערער און אַלטער שוֹל ,נייערט אונטער דער וויר*
דע צייטונגען איז געװאָרן ענג ,האָט בי
פאַרלאָזט זיין שטעלע ,כּדי אַנדערע קאֵ
לעגן זאָלן ניט דאַרפן פאַרלירן זייער

זיך ערנסטער אָפּגעגעבּן מיט זיינע לֵיי
טעראַרישע פּרוּוון,
אָנגעהױיבּן נאָך אין
איז אַרױס אין פ"ג
מאַן קבּאין מטרה"
בּאַאַרבּעטונג אין
חחפֿם ,)3091

װאָס

וועלכע ער האָט
בּיאַליסטאָק9981 ,
חתּושיה" זיין ראָ:
(אין דעם אַװטאָרס
רוסיש א"ט מבסם
האָס

געמאַכט

אַ

שטאַויקן רושם אין דער העבּרעישער
ליטעראַטור; דאַן זיינען אַרױיס זיין צַװויי?
טער ראָמאַן ינגד הורם" און  2בּ .קלע
גערע דערציילונגען שטפּוסים .וצללים",
 2איז ער אָנגעקומען אין פּט'ב
חהזמן" אַלס מיטאַרבּעטער און דאַן האָט

ער פאַרעפנטלעכט זיין ערשטע סקיצע

קונג פון דער רוסישער

רעאַליסטישער

שול ,אין זיינע ראָמאַנען האָבּן זיך אָפּ;

געשפּיגלט די פּוסטקײיט פון דֹעֵר יידי:
שער בּירגערלעכער געזעלשאַפט סוף

סלער יאָרן- ,װי אויך די נייע שטרע:
מונגען פון חבּת:ציון ,נאַציאָנאַליזם ,אַ
גוֹטער לעבנטקענער ,מיט אפַיינעם חוש
פאַר די גייסטיקע איבּערלעבּונגען און

אַן אויסגעצייכנטער שילדערער ,אין
אָבּער בּ ,פון דער אַנדער זייט צו טרוקן,
צו פיל רעזאַנער ,און די דאָזיקע מעלות

און חסרונות קומען אויך צום אויסדרוק אין
זיינע קליינע נאָװעלן אויף יידיש ,ואו

ער שילדערט דאָס בּאַלעבּאַטישע לעבן
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בּערשאדסקי  ---כּראָד

מווי גאָט האָט געבּאָטעןי ,אין חדאָס יוד,

פאָלק"  ,)01 ,7091אָדער די פּסיכאָלאָגיע
פון רעװאַלוציאַנערן און טעראָריסטן
(יגעשעהען" ,אין זִיוד ,פאָלק" ;5 ,7091
;טהירישע אינסטינקטען" ,אין זמ"ת
װשבועות-בּלאַטײ א"ר פון ה .ד ,נאָמבּערג,

ו,וילנע  ,)8091אָדער די איבּערלעבּונגען

יידיש איבּערגעזעצט דער ראָמאַן ט,ילאַ
בּראַהעס װעג צו גאָט" דורך שלמת
בּירנבּוֹים (זע) און די נאָװעלע ואָהֹן אַ
לעבּעדיגן נפשח (אין זמ"בּ אדער אָנ
הייבּי ,ז"ז  }04--61דורך מֿאַקסט װײבש
רייך (זע) -- .זינט דער מלחמה--איינער
פון די פירער פון דער יידישער גאַציאָ=

נאַלער בּאַװעגונג אין טשעכיע ,מֿיטגליד

פון קליינע גרויע מענטשן (:איטקעס
אויסשטייער"--זמ"ה זפריהלינג" ,פ"ג חדי

פון דער ציוניסטישער לייטונג אין פּראָג,

זיינען ב  --ס

געװען איינער פון די גרינדער פון דעם

יידישע נאָװעלן און סקיצן ,װאָס זיינען
צעזייט און צעשפּרײט איבּער פאַרשיידענע
ווילנער צייטשריפטן פאַר די אָרן

און געקעמפּט

ליידער

וועלט" ,)7091

! ( 70--5091ווֹל חדי צייט" ,װפאָלקס:שטימע",

יידישן

נאַציאָנאַלראַט

פאַר דער אַנערקענונג פון דער יידישעף
נאַציאָנאַליטעט

טשעכאָסלאַװאַקיע

אין

און פּאַר דער גרינדונג פון נאַציאָנאַלע.
שולן (זע זײן בּוֹך  520ווט  2038מון

זנייער וועג" ,זמ"בּ זדי ועלט" ,אויך
אין ?פריינד" א ,אַנד ,).עד:היום ניט אַרוס?
געגעבּן אין בּוכפאָרם ,און זיין אָרט אין
דער יידישער ליטעראַטור ,וועלכער ער
האָט זיך אינגאַנצן געװידמעט אין די

אין פּרעזידיום פון מיניסטאָרנראַט ,זיינע
יידיש:נאַציאָנאַלע אָנשויונגען געבּראַכט
צום אויסדרוק אין זיין בּאַקענטעניש=

ילעצטע  2יאָר פון זיין לעבּן ,איז גע?

בּוֹך -ט{ 6מט זטומ, )619102מזװ10601611

בּליבּן אומבּאַשטימט,
כּם01 ,
! ;1/פּסח

8

,ליטערארישע
קאַללאַן,

מאָנאַטשריפטעףץ

אין ,ראָמאַנײצײטונג?"

 41 211 ,8אין ב--ס ;כתבים אחרונים",
פ"ג ,תישיה"  {0191ה ,ד ,נאָמבּערג ,דאָס בֿוך
פעליעטאָנען?.

בּראָד מאקם (0ש--44881 72/
) געבּ ,אין פּראָג; סשעכיע,

ג92

ענדיקט זיין שטודיום אַלס דאַקטאַר פון
רעכט ,האָט דעבּיוטירט

וועלע 601 066
+

לעכט אַ ריי ראָ:
מאַנען,

אאַז"וו ,

דראַמען,

ליטעראַטור פון אָריגינאַל ,האָט ער זייןך

אַנטפּלעקט

פּאָזיטיווע בּאַציִונג צו איר

אין זיינע אַרטיקלען אין דער בּערלינער -
ט8װ03420ה 6464ה
6

און אין

גחט +ק0ג,

זין

מון,

ואו

גוף
עהס

שוײיבּט אגב מיט דער גרעסטער אָנער=

קענונג איבער

י ל .פּרץ .האָט צ"א

איבערגעזעצט פהועןבּרעיִש אויף דייטש
דוד פרישמאַנס קמשיח" ,זיך בּאַטײליקט

קירשנערס

זם;5291 ,
6

ד"ר

נ; פירנבוימ.,

י,וֹד ,װעלט( 1 ,3191 ,/װעגן בּ--ס יידישע ראַ*

מאַנען מסמװ!68ן

וועלכע

וועלכע דער ערשטער

192

מאַכט אנַאָמען

קעגענדיק

לאובני",

נאָװעלן ,עסייען,
איבּערזעצונגען
האַבּן אים

די יידישע

אין
אויף חמאַעבגּררוויתס"ן ,אהַירסבטּאעָטרידשין לרעאָצמטאעַן  3חידאוָדר

מ ,6091 ,6101זיגט.
דאַן

.1291

4

מיט דער נֹאַכ

פאַרעפגט?

ומגומס0טן),

066

שטפּעטער מלוכה;בּאַצַמטצף

אין דער

פֿאָדערנער

דייטשער ליטעראַטור ,פון זיי איז -אויף

און 0100 662ז,2

פיף

אי! אנב אוױיך איבּערגעי

זעצט אין אַ רוסישן זשוֹרנאל); ,ליט ,בּלעטער",
( 64ב ,ועגן ידיש און העגרעיש); ש ,ניגער,
,טאָג" ,4291

393

|

| בּראָדאָצקי  ---בּראָדי  ---בּראָדסקי

בּראָדאָצקי יצחק-צבי (| 3781 0/41
) געבּ ,אין סלוצק ,בי

84

בּראָדטקי אהרן (שבת נחמו --8781

{ 5291
{1װטי ) 03/געבּ ,אין דובּאַסאָר ,כערי

סקער גובּ ,,אויפן שולהויף ,אין אַ מאַ;
מיליע פון כּלי:קודש ,געלערנט אין די
ישיבות פון פאַרשײדענע שטעט און
שטעטלעך ,וי מיר ,קלעצק ,שינאַווקע,
בּאָבּרויסק א ,אַנד= ,,אין בּאָבּרױסק זיך

סאָנער גובּ .געלערנט אין חדר ,שפּעטער
אױיסגעװאַנדערט קיין אַרגענטינע .זינט
 8געדרוקט דערציילונגען און שירים
אין פּאַרשיידענע יידישע אױסגאַבּן פון
אַרגענטיגע ,צ"א אין זמ"בּ קאױיף די

אָדעס און קאַטערי; 

װאַרגענטיגע?  11און דערהױיפּט אין דער
זאידישער צייטונג" ,וואו ער האָט אויך

אויף בּאַקענט אַ בּיסל מיט רוסיש און
דייטש ,געווען אשַוחט ,אַ מגיך ,אמַלמך
אין דערפער

ארום

גאָסלאַו ,נאָך דער חתונה געפּרווט
וערן אַגעשעפּטסמאַן ,דאַן אַװעץ קיין

אירקוטסק ,סיבּיר ,וואו לכתּחילה געווען

אַ לערער און זיגט  8091שמש

פון דער

בּרעגען פון פּלאַטאַ ,אין חודשזשורגאַל

פאַרעפנטלעכט אַראָמאַן אויס דעם יידישן
לעבן אין בּוענאָס:אײירעס א"ט עאין שאָ:

טען פון ליבּע" .פון זיינע טעאַטעף;
שטיק זיינען אויפגעפירט געװאָרן אין
ידישן טעאַטער פון בּוענאָס-אײרעס:
חצווישן צוויי פייערן" ,6191 ,זבּוענאָס:
איירעס;ר קינדער"( 1291 ,פראַגמענט
געדרוקט אין דער יבּילײי:אױיסגאַבּע פון
דער ,אידישער צייטונג" ,יאַנואַר,)5291 .

שול ,תּרנ"ט אַרױסגעגעבּן אַ ספרל אין
ל'הק חמדרש צדיקים"  ..אַ סאַטירע
קעגן די פּאַריוער מאָדעס ,געדרוקט
ימאמרים אין װהמליץ" ,חהצפירה" ,אהזמך",
זחהדרך" ,אין דעם אַרטאָדאָקסישן חהמודיעי
(וואו אויך פאַרעפנטלעכט
אַ יידישן שיר) די איינאַקטערס אשיפספריינד" ,חדי לעצ:
און אַלס בּיילאַגע צום
/
ה
מ
ו
דיע" אַױױס? טע זינד",
גגעבּן אין יידיש חתּלמודישע אַפּאָרין:
בּראָדטקי הײמאַן (חיים-שרנא)
מען"  003 --שפּריכווע
רטער ,בּאַאַרבּעט אע --3581
) געבּ .אין
אין יידישע גראַמען -- .די לעצטע צייט
סלאָנים= ,װײיסרוסלאַנד ,אין דער פאַמי,
זיך אָפּגעגעבּן מיט דער פאָרשונג פון דער
ליע פון אַ שוחט ,געלערנט אין די ישיבות
געשיכטע פון יידן אין סיבּיר און אוראַל
פון סלאָנים .און װאָלאָזשין ,געהאַנדלט
און געדרוקט װעגן דעם אַרטיקלען אין
מיט דימענטן ,שפּעטער אַלס מגיד אַרומ,
די אירקוטסקער צייטונגען ,נעמט אטַע:
געפאָרן איבּער שטעט און שטעטלעך,
טיקן אָנטײל אין אַלע ידישע קהלשע
6
אױסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע,
אַנשטאַלטן. ,אויך אין דער ציוניסטישער
געװען רב בי די עואנשי אַװוגוסטאָװי
אָרגאַניזאַציע און פירט אַ גרויסע קאָרעס.
און בּאַזעצט זיך דאַן אין פּילאַדעלפיע,
פּאָנ

דענץ מיט שריפטשטעלער און כּלל;
סוער ,פון וועלכע ער האָט בּאַקומען

בִּיז  01טויזנט בּריוו,
בּראָדי אברהם  --געווען רב אין
בּרעזנאָ ,אונגאַרן ,אַרױסגעגעבּן אַ ספרל
אין ײדיש (+דײטש  )6א"ט והליכות

עולם",

װאָס אַנטהאַלט אַלע גײטיקע

דינים
פונעם גאַנצן טאָג (אונגואַר ,)781..
לעקסיקאָן;  961שׁן ליפּפע45 ,

וואו אַרױסגעגעבּן

חיים

|

מאַליץ

און צװאַמען

רעדאַקטירט

בּלאַט ,פילאַדעלפיער

מיט

דאָס װאָכן.

שטאָדט:צייטונג",

מיטגעאַרבּעט אויך אין העבּרעיִשן װאָכנט
בּלאַט אהדבורה" אין פאַרפאַסט אין
העבּרעיש חמעשה חשב" און װדברל
חשב" (חשב  --די ראשי:תּבות פון חיים?
שׂרגא ב ,).סוף :09קער יאָרן אַריבּער
קיין נואַרק ,וואו ער אין רב פון דער

יה

2

593

בּראָדסקי ב-ר-אָדער

קהילה ,אנשי רוסיה" , מיטגעהאָלפן בּיי

|

דער גרינדונג פון זהיאַס" און אַנדערע
אַנשטאַלטן אין נג"י ,פּילאַדעלפיע און

|

-

803

אין פּידק
אַמיען 3 ,מייל ווייט פון בּראָד,

פירמע און נאָר אויף שבּת קומענדיק אַהים.

רעדנער.

צו  04יאָר איז ער אוֹיף אלַענגערע

אָפט אויפגעטרעטן אויף פאָלקס:פאַ=.
זאַמלונגען צוזאַמען מיט ראַדיקאַלן ,אין

צייט אַװעקגעטאָרן צוליבּ זיין געשעפט
קיין רוסלאַנד ,אין די אכסניות ,וואו
ער איז איינגעשטאַנען ,אין אים אָפט
אויסגעקומען פאָרצוזינגען פאַר די אַנ5

אַלס אויסגעצייכנטער

נואַרק,

די אינטערעסן פון װבּיאַליסטאָקער רע
ליף" נאָך דער מלחמה בּאַזוכט בַּיאֵלִי

דערע אורחים זיינע לידער ,בּיז אַרום

סטאָץ
דור רבּניו וסופריו,/ ,
אים האָבּן זיך גרופּירט געװעזענע
בּראָדער בּערל ( )8681--5181געב | .בּדחנים און משוררים און ער האָט אַר=
אין בּראָד ,מורח:גאַליציע .זיין אמתער | גאַניזירט די ערשטע טרופּע פאָלקסױיג=
גער ,װאָס האָבּן בּאַקומען דעם נאָמען
ליות,
פאַמיליעננאָמען איז געװען גמר
זיין פאָטער האָט געהאַנדלט מיט בּראַדער זינגער" (כאַראַקטעריסטיש- ,

ליים און ציגל אין בּראָד ,און אַז .
װי ס'איז געווען נאָך אגַרויסער שרפה,
האָט ער געמאַכט ניט שלעכט ,בּ .האָט
געלערנט

אין חדר,

שוין געהאַלטן בּײ

גמרא ,אָבּער דאָ איז אים געשטטָרבּן
דער פֿאָטער; די מוטער מיט איר על:
טערן זון אברהם האָבּן מפרנס געוען
די פאַריתומטע פּאַמיליע פון האַנדל מיט
טעפּ ,און אויך בּ .האָט געמווט זוכן
עפּעס אַ תּכלית ,איז ער געװאָין אַ
חַזירהאָר-אַרבּעטער  --דאַן אַ שטאַױק

אַנטװיקלטער יידישער פאַך אין בּראָר

צוליבּ דעם צליענדיקן בּערשטער?האַנדל
מיט רוסלאַנד.

פון דער

נאַטור

אס

װיציק און בּאַרעדעװדיק ,האָט ער זיך
קונה גשעםווען צוישן די חברים בּער?

שטער

אַלס /בערל דװעררטלזאָגער"

און בּשעת דער אַרבּעט אויך אָנגעהױבּן
| צו פאַרפּאַסן ליִדלעך און גראַמען,

אין

עטלעכע יאָר אַרום האָט ער זיך אַװי
ווייט

אַרױפּגעארבּעט

אין

בּערשטער",

אַז בּ ,גאָרין ,ריידנדיק

וועגן די בּראָ=

דער זינגער ,דערמאָנט ניט בּערלען,
נאָר רופט אָן אַ געװיסן יאַקאָוקע ,א
געוועזענעם בּעקעריונג ,װאָס האָט ,די=
נענדיק אין מיליטער אין ווין ,געזען
קאַפּע:שאַנטאַנען און עס שפּעטער גע=

גרינדעט .די ערשטע קאָמפּאַניעס יידישע
ומען
קיז
עא
גַן
פאָלקסזינגער ; דא

אגע

פרים בּראָדער,וועזענער בּעל:תּפילה א
װאָס האָט דערהױיפּט אַמיזירט דעם עולם +
מיט חסידישע לידלעך ,און שפּעטער ,סוף
די :06קער יאָרן ,האָט זיך בּאַװיזן משה
קאָפּ ,וועלכער האָט געהאַט דעם גרעסטן
ערפ אַאלג;ָלג;

אין זיין טרופע איז געװען

שפּעטער אײינער פון +
ך,
ישה
ימ
טיך
או
די ערשטע יידישע אַקטיאָרן) ,בּ .האָט

געװאָרפן זיין מסחר און זאייךנגאַנצן
אָפּגעגעבּן זיין נייעם בּאַרוף ער האָט
ניט נאָר פאַרפּאַסט לידער ,נייערט האָט
אוֹיך געשפּילט די ראָלע -פון אַן אַק
טיאָר ,פּאַרשטעלנדיק זיך בּיים זינגען

אַז ער איז געװאָרן אן אייגקויפער פון .פאַר דער בּאַזונגענער פּערזאָן ,מידער=
חַזירהאָר בּיי אַ גרויסער עקספּאָרט:פירמע
א-ין בּראָד ,וועלכע פלעגט אים שיקן
קיין רוסלאַנד נאָך סחורה .צוֹ  52יאָר
האָט ער חתונה געהאַט און זיך בּאַזעצט

ציילט ,אַז זיין מימיק איז געוען אַ
גלענצנדע ,אין א קורצער צייט איז עח
געװאָרן זייער פּאָפּולער ,זיינע לידעף-
האָט מען אומעטום איבּערגעזונגען ,וואו=

70

הין ער איז נאָר געקומען ,פלענט מען
אים אײגלאָדן .אויף שמחות ,ער זאָל
אונטערהאַלטן די געסט אויפן שטייגער

פון די בּדחנים ,אין משך פון עטלעכע

יאָר האָט ער בּאַװכט אַ רײ גרעסערע
יידישע קהילות אין רוסלאַנד ,דערנאָך
זיך צוריקגעקערט קיין בּראָד ,װאוֹ ער

איז דעױהױפּט אויפגעטרעטן אין דעם
גאַסטהױז פּינקוס ,וואו ס'האָט זיך אַזױ

אָרום אַנטװיקלט אַ מין יידישער קאבֹּאַ?
רעט ,דער ערשטער אין גאַליציץ ,די
(מעלאָדיעס צו זיינע לידער פלעגט ער

אויך אַלײן פאַרפאַסן,

אַז בּראָד איז

צוליב אַ גרויסן עקאָנאָמישן קריזיס
פאַראָרעמט געװאָרן ,האָט בּ .פאַרלאָזט
די שטאָט און דורכגעװאַנדעױט מיט זיין
טרוכּע כּמעט אַלע גרעסערע שטעט פון

גאַליציע ,װאו ער האָט געהאַט גרס
ערפאָלג ,שפּעטער איז ער אַװעק קײן
רומעניע ,אָבּער דאָ האָט עױ זיך געפילט
ניט גוט ,װאָרעם די פאַרגרעבּטע רומע:
נישע יידן װאָבּן פאַרלאַנגט פון אים
נאָר זקאָמישע לידער" צום לאַכן ,גע

שטאָרבּן איז בּ ,אַרום  0881אין אַ שטעטל
בבּּייוקאַרעשט ,שע --במּ,לעלט,ערפחּעט5ש5ע)ניקליי(קאניןט.
די װליטעראַרי
אָבּער אָפּ ד"ר געלבּערס דאַטן איבּער בּ,
און גיט איבּער אויפן סמף פון זיין זון,
דעם גאַליציש:יידישן שװױײבּער יצחק:
מרגליות (זים הציוני"),

אַז ער איז געבֿ,

 5181אין פּידקאַמיען ,וואו זיין פאָטער,
יצחק ,איז געװען אַן אֶיעמער גמרא?
מלמד און זיך שפּעטער אַריבּערגעצויגן
קיין בּראָד,

זוכן אַ רײכערע קגעלונג,

ניט האָבנדיק קיין חשק צום לערנען ,איז
ער אָפּגעגעבּן געװאָרן

פאַר אבַּאַהעל:

פער ,אָבּער בּ ,פלעגט מיט די קינדער?

| שע אָנבּײסנס

|

בּראָדער

:

פאַרפּאַלן װערן אין די

וועלדער ,בּיז דער דרדקי:מלמד אין
פּטור געװאָרן פון דעם:משוגענעם בֹּעל:
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פערל" ,דער פאָטער ,װאָס איז שוין

געווען אבַּיסל אָנגעשטעקט מיט השכּלה,
האָט אים געװאָלט אָפּגעבּן פאַר אַ בּעל?
מלאכה ,אָבּער די מוטער האָט צו אַזאַ
חרפּה

ניט דערלאָזט

און מ'האָט אים

חתונה געמאַכט ,אינגיכן האָט ער אָפֹּ2
געגְט זיין װײבּ און זיך אַװעקגעלאָוט |
זוכן גליק אין יאַס ,רומעניע ,וואוהין עס
האָבּן זיך דעמאָלט געצויגן די גאַליציאַ:
נער מלמדים

און בּעלפערס;

שפּעטער

איז ער צוריקגעקומען קיין בּראָד ,חתונה
געהאַט מיט אַן אָרעם מיידל אקַרובה
און זיך בּאַזעצט אין פּידקאַמיען ,צו
יענער צייט האָט ער אָנגעהױבּן אַרוֹמ?
צוּװאַנדערן אַלס לידער:זינגער און ויךְ
קונה שם געװען ,דערהויפּט בּיים פּשוטן
יידישן עולם ,איבּערלאָונדיק די פּאַמיליע

אָן שום לעבנסמיטלען ,האַרבּסט 4681
איז ער צוריקגעקומען אַהים מיד און
צעבּראַכן און אגאַַנצן

ווינײער

געלעגן -

קראַנק .,קוים אױפגעשטאַנעַן פון בּעט,
איז ער װידער נעלם געװאָרן און גצַ= .
שטאַרבּן אין קאַרלסבּאַד ,אין פּידקאַ
מיען האָט מען געשמועסט ,אַז דער װשׂי
כּורסקער גאָרגלײ (אַװי האָט מען אים
גערופן אין דער בּראָדער סביבה) איז
געשטאַרבּן אין אַ שענק נאָך אַ גוטן
שטרונקײ פון אַ אַנפאַל פון דער לעבּער?
קראַנקהײט ,און אין בּראָד איז מען.
אַפילו געװען מסופּק .,צי ער איז געקו?

מען צו קבר ישראל ,פון זיינע לידער האָט
ער פאַרשריבן נאָר אַ קליינעם טייל ,אַ
קליינע זאַמלונג פון זי אין אַרױַס אין
פרעסבּורג ( )? 0681א"ט חשירי זמרה--
דרייסיג הערלוכע בְּראָדֶר לודער אין
ן יוֹדֶשׁ לשון .,יעדעס ליעד פּױנגט /
ריי
זייער שיין

איין אַנדרוו מענשין

|וג זאָגט אַקאָראַט דעם
א

קאַראַקטע

קלאָס,

פון

יעדען ,אַז עס אוו אַגרוֹס פאַר גנוגין
צו לעוון ,און אוֹך לערונט מען דער
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=בּראָדעף
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פוּן זייער פול חכמה (:2טע אויפלאגע  ניט יוצא זיין ,װי דער שמש ,דער חזן,
פון בּלויז  62לידער  ---לעמבּערג ,6781
דער מלמד ,דער שדכן ,דער בּעל:
;
דאַן פיל מאָל איבּערגעדרוקט געװאָרן
ד
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בּט זיך אָן אויף איין
ם
ע
ז
זאיגהאַלטײ װערט געזאָגט; :אין די
נ
ו
ס
ח
(
איך געבעך בידנע פּאַסטוך",
ר
ע
ד
שירי זמרה גְפינון זוך אלי שייני לו
חאיך קרומער שמש" ,װעך געבּאַך שינדלפ.
?
י
ז
י
װאָס דוא בּראָדער אין לעמבּערג ג
שלעגער" ,אאיך פינסטערער בּעל:עגלה",
גון האָבּון ,אוג אוֹך דאָס פאַר פְאֶַר ?איך נעבּעך געמיינער חזן" ,ואיך נע:
בּעריל בּראָדער װָס פאַר פאַסט" ,בא
בּעך זינדיגער מלמדי ,פאיך נעבּעך גי
איינער פון די ערשטע יידישע פאָלקס:
מיינער שדכן" ,מאיך נעבּעך בּעל-דרשה",
דיכטער ,אויבּ ניט דער ערשטער (ניט
חאיך געבּעך אָרימעױ וועכטער" ,עאיך
גערעכנט ,פּאַרשטייט זיך ,די דיכטער אָן נעבּעך געמיינער בּעלמער" ,זאיךף פיב2
אַ נאָמען ,װאָס האָבּן פאַרפאַסט די פאַר?
סטערער װאַסערטרעגער? אאַז"ו , ער
שיידענע לידער ,װאָס צירקולירן אַלס האָט אויך מיטגעטיל צו דעִם !פּעקל.
פאָלקסלידער) ,אַ פאָרלױפער פון װאָלף  .מאַכער" (קאָנטראַבּאַנדיסט) ,װאָס זיין
זבּאַרזשער:ענקראַנץ (וועלכער זאָל אים
לעכּן איז פוֹל מיט שרעק און סכּנוֹת,
האָבּן בּאַזוכט אין בּראָד) אין גאַליציע

און אליקום צונ'ער

כאַראַקטעריסטיש

צו דעם אװאָכנגעל-ער" (דעם װאָכערער),

אין רוסלאַנר,

איז

וועלכן עס קומט נעבּען אַזױ שוער אָן

וװאָס

אין

זיין אומדאַנקבּאַרע פּרנסה .אין אייניקע

דערמט,

זיינע לידער שענקט ער ניט קיין שום
אויפּמערקזאַמקײיט דעם ײידישן קולטוף:
קאַמפּ ,די חסידים און משכּילים ,הגם
כראָד אין דאָך געװען דער צעג;

זיינע לידער רעאַגירט ער ,אין גײסט
פון דער ידישער בּדהנישער פּאַעזיע,
אויף געשעענישן ,װאָס האָבּן אויפגערו:
דערט דעמאָלט דעם עולם ,װוי ,למשל,

טער פון דער השכּלה:בּאַװעגונג אין זיין

װאו ער לאַכט

צײט,

דאָס דערקלערט .זיך ערשטנס

"עו קאָמעט שטערן",

אויס קדי ליגנערס די שטערנזעער",

װאָס

האָכּן אָנגעװאָרפן אַ מורא מיט זײער

מיט זיין קנאַפּער יידישער בּילדונג אין
דערהויפּט דערמיט ,װאָס ער אַלס גע:
וועזענער אִובּעטער האָט מער געהאַט
זין פאַר דעם סאָציאַלן מאָמענט .דער

נביאות ,אַז די װעלט גײט אונטער
( ,)8581דאָס עליד פון שריפה אין בּראָדױ
(פון יאָר  4281אָדער  :9581אין דעם

גרעסטער טייל פון זיינע לידער בּאַזינגט

ליד זעט געלבּער די השפּעה פון מרדכי

דעם טרויעריקן גורל פון די בּאַעוולטע

השרפה"'
בּן דוד סטרעליסקערס שאיר

און אומצופרידענע  --פון דעם פּאַסטעך,
דעם אָרעמאַן ,דעם בּלינדן ,דעם שינרל:

דאָס ;ליד פון דיא גזירה חתונות"--

אויס דער צייט פון די בּהלות אין רוט;

שלעגער ,דעם בּעל:עגלה ,דעם װעכטער,

לאַנר (,)2481-64

דאָס עליעד װי אין

דעם װאַנדערער ,דעם װאַסערטרעגער,
און בּפרט פון די ספּעציפישע טיפּן פון
דער יידישער גאַס ,װאָס האָבּן געבּעך

רײבּר .הט גשטאכן הנר פון בּראָד"
(קאַרל הויזנער ,בּאַנקיר און דעפּוטאַט

פון עטטרייכישן פּאַרלאַמענט ,דערשטאָכן

בַּעָלֵי

די איבּעריקע לידער בּאַהאַנך:

אַזױי

פיל אויסצושטײן

פון די

בּתּים און קענען פאַר זײ בּשום אומי

,)5

,,8

לען פאַרשיידענע מאָטיוון פון אַלגעמײ?

4201

נעם

בּראָדער  --בּראָדערזאָן

כאַראַקטער,

פון נאַטור

דער נאַכט",

פון פאַמיליענלעבן,

(װליעד פון דעם טאָג מיט
אליעד פון דעם גאָלדינים

מאָרגין") אאַז",
אין דעם ליד פון
בּעריל בּ .בּאַזינגט ער זין אייגענעם

שווערן דיכטער:גורל ,הגם ער שטרעבּט
דאָך קיענעמס קאַראַקטֶר אובָּר צוֹ זעצן
אונ אַלדונג

צו טרעפן

קלאָר אין (און)

קיין בּריאה נישט אַראָפּ צו זעצין אַפילו
אוֹף דָר מינצְטֶר האָר",

זיינע לידער איז רײן,
פֿאָלקסטימלעך:בדחניש,

די שפּראַך פון

דער טאָן איז
הגם דער גאַנ5

צער שטייגער פון זיין פּאַעזע איז זייער

פּרימיטיוו און איינטעניק און גאָר זעלטן

דערהײיבּט ער זיך צוֹ אַן אמתער דיכ;

טערישער אױסדרוקטקראַפט,

ד"ר מ ,נ .געלבער- ,מטמזטגן  16062פטא

|  8611601מי בּאַסין ,אַנטאָלאָגיע ;}{ ,אי ליט,
ווין ,,צ
,וקונפט"  1121 ,4191בּ .גאָרין ,ג
,עשיכ.

סע פון אידישען טעאטער" ,| ,ז"ו ;041--341

ש .ניגער, ,צוקונכט",

.1 ,35291

בּראָדערזאָן משה --- 0981 432
) געבּ .אין מאָסקװע,

אין

אַ בּאַלעבּאַטישער פּאַמיליע .זיין פאָטער,

מאיר ,אַלײן אשַקלאָװער,
פון גוטן יידן ף''

איצעלע ראַסקין,

אַן אייגיקל
|

קווע 8191 ,צוריקגעקומען קיין לאָדז--.
דעבּיוטירט אין דער ליטעראַטור מיט
אַ זאַמלונג לידער װשװאַרצע פליטערלען"
(לאָדז ,4191 ,ז"ז  ,)84װאָס האָט אַרױס:
ערופן אַ גינסטיקע אָפּשאַצונג פון אברהם
רייזען (אין זיין פּאַריזער קנייעם זשור?
נאל") ,פון דאַן אָן פאַרעפנטלעכט זייער
פיל שירים און פּאָעמען ,װאָס זינען

צונויפגעזאַמלט דאָס רוב אין אַ ריי בּאַ:
זונדערע אויסגאַבּן ,דהיינו :קטוי? (הוני
דערט טאַנקעס ,פ"ג אלעבּען" ,מאָסקװע,
תּרע"ט) ,אפּערל אויפן בּרוק" (מיט צייײ
כענונגען פון יוסף העכט ,פ"ג קיונג?
אידישיי ,לאָדז ,0291 ,ז"ז  ,)87חשװאַרץ?
שבּת" (עקספּרעסיען ,מיט קובּיסטישע
צייכענונגען בּ--ס און פון יעקב אַדלער,
דערז .פ"ג  ,1291ז"ן  ,)13װבּעגײסטע:
רונג" (פ"ג װיודיש"  ,0291ז"ז ,)802
זאיבּערגאַנג" (צייטלידער ,מיט האָלצ:
שניטן פון מאַרק שװאַרץ ,פ"ג לאַזאַר

קאַהאַן ,לאָדז  ,1291ז"ז  ,)64מיטגרינדער
פון דעם קונסט:קרייז שמיר" (קריין
פאַר יידישער נאַציאָנאַלער עסטעטיק)
גרינדער פון דעם
אין מאַסקװע,
לאָדזער קרייז חיונג:אידיש" און רעדאַק?
טאָר פון די זמ"ה אונטער דעם דאָזיקן.

טיטל ( 6 ,9191נומערן) ,װאָס האָבּן גע
שפּילט ארַאָלע אַלס מאַניפעסטאַציע פון

האָט נאָכן גירוש
מאָסקװע זיך בּאַ2
זעצט אין לאָדן,
און בּ .איז אויפ?
געצויגן געװאָרן
בּייט זידן ר'

די יונגע

יידישע

קינסטלער

אין פּוֹילן

נאָך דער מלחמה .אין דעם פ"ג עיונג2
טע
2

שמואל:לייבּ טוץ

ראָװו אִין נעסוויזש ,װײיסרוסלאַנד,

4202

וואו

פון י4אָר בּיז  9געלערנט אין חדרים,

דאַן געקומען קיין לאָדז ,בּאַזוכט די אָר:
טיקע האַנדלסשול ,שפּעטער געוען אַ
בּוכהאַלטער ,די יאָרן פון דער מלהמח

און רעװאָלוציע דורכגעמאַכט אין מאָס:

אידיש"  12 -- 0291אַרױסגעגעבּן אדַיי
דראַמאָלעטן :אַ
עקספּרעסיאָניסטישע
זחתונה'קע" (פאַרשטעלונג ,ז"זד ,)13
חשנייטאַנץ" (גראָטעסק=פאָרשטעלעלונג
ז"ז  ,)13חצונגענלונגען" (מאַריאָנעטן 2
שפּיל ,ז"ז  ,)23חמלכּה שבא" (דראַמאַ:
טישע פּאָעמע ,ז"ז  ,)23װתחית המתים"
(מיסטעריע ,ז"ז  ,)13פון זיינע אַנדערע

דראַמאָלעטן איז נאָך צו דערמאָנען חדער

רויטער רייטער"

(פֿאָרשׂטעלונג,)1291 ,

|

02:

=

:

פּראָדערואן

|

|
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;מאַנדראַגאָרן" (בּראשית פ=אָרשטעלונג - ,עלע= ,געזעלשאַפּטלעך:סאַציאַלע ,יידיש?
חרינגעןײ 11ע )81--א .אַנד 2291 ,צוזאַמען נאַציאָנאַלע ,אין אַ ריי פּאָעמען האָט ער
סקװולפּטאַר.

מיט י; מ ,גײמאַן ,דעם
יצחק בּרוינער און דעם מוזיקער הע?

נעך קאָן געשאַפן יאיַדיש מאַריאָנעטן=
טעאַטער זחד-גדיא" (אַלס טעמע  --די
יידישע ליטעראַריש  5געזעלשאַפטלעכע
וועלט) ,װאָס האָט בּשעתּוֹ געהאַט גרויס

ערפאָלג אין װאַרשע ,לאָדז ,ווילנע4291 .
אָנגעשריבּן דעם טעקסט פון דער בּיב2

לישער אָפּערע חבּת שבע" ,מויק פון

קראַפט

מיט גרויסער

געבּראַכט

צום

אויסדרוק דעם אימפעט פון אונזער כאַ:
אָטישער צייט ,פון דער רוסישער
רעװאָלוציע ,פון דעם בירגער-קריג,

אין

זיינע

האָט

דראַמאָלעטן

עה

געפּרוווט דראַמאַטיזירן אידעען ,מיט
ליבּע בּאַנוצנדיק זיך
אַ בּאַזונדער
מיט די אַבּסטראַקציעס פון גאָט און 
טייוול ,בּ ,איז אויך אמַייסטער פון דעם

אין װאַרשע

יידישן קינדער:ליד און קינדער-מעשהלע,

א .בּלאָקס בּאַרימטע פּאָעמע חצװעלף",

רייך אין מוזיק ,בּילד און שפּראַך ,פול
מיט שטיפערישער יוגנטלעכקייט ,אָפט

הענצך

קאָן (אויפגעפירט

אין דעם אייגענעם יאָר' ,איבּערגעזעצט
אָפּערעטעס ,וי

מיט אָפּגעפרישטער און בּאַחנטער פאָלקט:

קאַלמאַנס ײבּאַיאַדעראַ"; געשריבּן ליטע:

שפּילעװדיקער

אייניקע

אײראָפּעישע

שטימלעכקייט

און מיט

ראַרישע און פובּליציסטישע אַרטיקלען,

איראָניע , פון זיינע קינדער-זאַכן זיינען

פעליעטאַנען ,הומאָריסטישע לידלעך אין

אין בּוכפאָרט אַרֹױיס:

חולין"

די לאָדזער צייטונגען ,דערהיפּט אין
זנייעם פאָלקסבּלאַט" ,פון װעלכן ער

(אַ פּראָגער לעגענדע ,פּראַכט:אױסגאַבּע,
געצייכנט פון א ,ליסיצקי אין סופרים?
כֹּתב ,פ"ג חחבר" ,מאָסקװע ;)7191

/מאָמענט"

געצייכנט

איז איינער פון די הויפּט:מיטאַרבּעטער,
! אליטעראַרישע

בּלעטער",

א ,אַנד -- ,בּ ,איז איינער פון די בּאַ2

דייטנסטע

און גלענצנדסטע

ידישע

פאָרם:דיכטער ,ער איז אװַירטואָז פון
גראַם און ריטם ,זיין פערז אין קלין2
געװדיק ,רייך אין אַליטעראַציעס ,אין

אויסטערלישע

קלאַנגען ק=אָמבּינאַציעס,

די שפּראַך:עשירות איז אומפאַרגלײכלעך,
ממש פאַרשווענדעריש ,אָפט אַריגינעל

פאַרפּאָלקסטימלעכט און געלונגען הע:
בּרעיזירט , דער עקספּרעסיאַניסטישער
כאַראַקטער פון זיין שאַפונג דריקט זיך
אויך אויס אין זיין נייגונג צו אַלעגאֵי
ריע אפוּןערזאַניפיקאַציע ,צופּלאַסטישער
און פאַנטאַסטישער סימבּאָליק און װוי:
זיאָנערישקײט .דער גרונדטאָן פון בּ--ס
דיכטונג איז אשוַוערמוטיקער ,דורנגע:
דרונגען מיט פּעסימיזם און סקעפּטי?

| ציזם .זיינע מאָטיוון זיינען אָפּט אַקטו:

קשיהת

תְמֶר'ל"  (אַ בּאָבּע:מעשהלע,

יוסף טשייקאָװוו ,דערזעלבּער פ"ג ,ז"ז ;)81
װאַל'דאָס גוטס" (מעשהלעך פאַר קינדער,
אילוסטרירט .דורך אַרטור שיק ,פ"ג
ווקולטור??ליגע" ,װאַרשע 2291 ,ז"ז ,)19
װלעבּעדיק און פריילעך", ,זאַלבּאַדריט",

װחי  ---געלעבּט",

קגאָטס בּרואימלאַך",

חהאָפּ:טשיק:טשאַקײ

(אילוסטרירט פון גי

קאַטפּאַרי ,ע .קוטצער; אַלע בּיכעלעך+ --

אין פ"ג בּרידער לעװין-עפּשטײן,
שע,)4291 ,

װאַר=

,וקונפט" ,5291 ,ז, 584 ,ביכערש
ש ,גיגער ,צ
ועלט? ,2291

ז6241 .

,דאָס יודישע פאָלק",
יק,י -נ,ט?
הרי
לי

א ,ר,,

,9191

,ב--ס

,טוי",

נומ6511 .,

א .טי

מלך ראַװיטש,

 ,9191נומ;711 ,

,רענעסאַנס", ;/} ,ליטער .בּלעטער" 531 ,בּן
ַ,רבּעטער=קאלענדאר" ," ;1291 ,י .סיגאַל,
שמחה ,א
;ניואנסען" 1 1291 ,ד"ר מאַקס ביגענשטאָק,
 62סשוסא ,10 ,זײז  ;763--942ד"ר מי
ווײיכערט, ,דינגען* .1

|
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504

בּראַז בּרוך-משח (---8581ט"ז אדר

געבּ .אין סמאַרגאָן ,ווילנער געגנט,

)7

געלערנט אין פאַרשײידענע ישיבות ,דער?
הױפּט אין װאָלאָזשין ,וואו ער האָט זיך
בּאַקענט אויך מיט דער השכּלה:ליטע:
ראַטור ,זינט אָנהײבּ :08קער יאֵרן גע?
לעבּט אין וילנע ,וואו זיך פאַרנומען

אפַריער מהיאטָלץ:האַנדל ,דערנאָך מיט

העבּרעישע שטונדן ,די לעצטע יאָרן גע*
פּרוווט זיך אויך דורכשלאָגן אַלס כראָ:
ניקער

פון די ווילנער יידישע

צײיטו?

גען ,שטענדיק געלעבּט אין דחקות ,בִּיו

604

|

זשורנאַלן און אַרױסגעגעבּן אױיף דעם.
געבּיט אויך אייניקע ספּעציעלע װערק.
נאָך אַלס סטודענט האָט ער גענומען
אָן אָנטײל אין דער חיבּת.ציון:בּאַװועגונג,
פאַרעפנטלעכט אַרטיקלען אין דער רו?

סיש:יידישער און רוסישער פּרעסע ,אויך
אין חהמליץ" ,אַרױסגעגעבּן דורך די זבּני .

משהש אַ בּראָשור אחננוכּה" ,זינט דעם
ערשטן ציוניסטישן קאַנגרעס געווען אן
אַקטיווער ציוניסטישער סוער .אוֹיף יידיש

האָט ער

אָפּגעדרוקט

אַפּאַלעסטינאָפל=

לישן אַרטיקל ?צייטען בּייטען זיך" ,אין

ער איז אױסגעגאַנגען אין דער הונגער? -ש"ע--ס װיוד , פאָלקס:בּיבּליאָטעק"  1און

צייט פון דער דייטשער אָקופּאַציע ! ---אייניקע אַרטיקלען אין ,פריינד" ,גע
שטאָרבּן איז ער אין בּערלין,
בּ .האָט זיין גאַנץ לעבּן ניט אויפגע?
הערט צו פאָרשן דעם עבר פון דער
יידישער ווילנע און האָט אָפּגעדרוקט
זייער פיל מאַטעריאַל פאַר דער געשים?
טע פון ירושלים דליטע אין די ווילנער
;אידישער צייטונג"'  ,9091שװילנער
װאַכענבּלאַט"  ,31--0091טטאָג" 2191
א ,אַנד( ,צ"א וועגן ווילנער חזנים ,וויל?

בּריגל (,)0656218

אאַז"וו),

זיינע װאָרהאַפּטיקע,

נער בּעל:הבּיתל ,נאַפּאָלעאָן אין ווילנע

,וילגער זאַמעלבּוך* ( 11נעי
א ,י .גאָלדשימדט ,װ
קראָלאָג ,מיט אבַּיבּליאָגראַפיע פון זײַנע היסטאַי

רישע

ארטיקלען)

בּראנדט בּרוךר (--0681טװ7091 62

געבּ ,אין מאַכאָװקע ,בי בּאַרדיטשעו,
געלערנט אין חדר און שוין צו  41יאָר
אָפּגעדרוקט אשַיר אין פהשחר" .געענ-
דיקט דעם יורידישן פאַקולטעט פון קי:
עווער אוניווערסיטעט ,האָט ער שטודירט
פינאַנץ=װיסנשאַפטן אין בּערלין און זינט

7

איז עגרעווען בּאַאַמטער אין רו=

סישן פינאַנץ:מיניסטעריום ,זינט --4091
מיטגליד פונעם קאָמיטעט געלערנטע בי
דעמדאָזיקן מיניסטעריום .ער האָט גע
שריבן איבּער עקאָנאָמישע און פינאַנצל:
עלע ענינים אין פאַרשיידענע רוסישע

,דאָס יװ

 8שז לקסיקון ציוני ,ז 99

דישע פאָלק", 411 ,7091 ,דער פרינד" ,אַפּריל
 ; 7ציגבערג412 ,טסת 81 8026086.װ/0401
4

,552

בּראַנדשטעױטער מררכי-דוד (כ"ט
שבט  --4481שץ ) - 8291 /געבּ .אין .
גאַליציע.

האָט

יידיש קײנמאָל ניט געשריבּן,

הומאָרפולע

אין

אָבּער
דער"

ציילונגען און בּילדער אויס דעם יידישן
לעבּן אין גאַליציע ,װאָס האָבּן בּשעתּם
געשפּילט אַזאַ ראָלע אין דער העבּרעי-
שער ליטעראַטור און אין דער אַנטי=
חסידישער השכּלה-בּאַװעגונג ,זיינען אויך

געדרוקט געװאָרן אין יידישער איבּער=

זעצונג אין ווילנע אָדער אין װאַרשע,
אָפט  --גלײיך װי זי פלעגן ערשיינען
אין אִריגינאַל אין חהשהר" .זיינע  2בּ
כּל ספּורי מ .ד ,בּי' (קראָקע)0981 ,
זיינען אַלע איבּערגעזעצט געװאָרן אין
יידיש און אַרױס אין בּוכפאָרם אַלס
בּיילאַגע צו אַ יידישער צייטונג אין בּו:
קאַרעשט ,זיין שיר /תּחית המתים"
האָט איבּערגעזעצט י .י ,לינעצקי אין
| זיין קישראליק" דער מיטאַרבּעטער
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בּרגננדשטעדטער =

בּראָנשטײין  --כּראַסלאַװסק?*

פון זהשחר" פסח רודערמאַן האָט איבּער:

ו'

: 904

אַרענדאַטאָר און אַ תבואה:הענדלער ,אַייד

געזעצט אַלע בּ--ס סאַטירישע שירים
אויף יידיש און זיי אַרױסגעגעבּן אין
בּוכפאָרם  אין װאַרשע ( .,)6אײניקע
דערציילונגען בּ--ס זיינען אויך אַרױס
אויף יידיש אין בּאַזונדערע אױסגאַבּן,

אַ למדן און אַלטמאָדיש פרום ,האָט גע

שריבּן יידישע שירים (וועלכע זיינען
שפּעטער געדרוקט .געװאָרן אין בּר--ס
צייטונג) ; די מוטער איז געווען אַטֹאָם

טער פון דעם חסידישן רבּין ר' שמואל

י אדער ש
רעקליכער חלום" (אין העבּ?  /שװאַרץ אין רושעשטשאָו ,בִּיז  8יאָר
רעיש ײמר
ד
כ
י
ק
י
ז
א
ָ
װ
י
ץ
"
; פ"ג ראָזענ?
געלעױנט אין חדר ,געענדיקט גימנאַזיע.
קראַנץ און שריפטזעצער ,ווילנע ,ז"ז  ,)23אין לובּען ,פּאָלטאַװער גובּ ,,פאַרן אַרײג;
חדיא פאַרליבּטע רבּיצין" (פ'ג ראָם)
טרעטן אין קיעװער אוניווערסיטעט אַרע:
א .אַנד,
ס
ט
י
ר
ט
צוליבּ זיינע בּאַציונגען מיט די
ר
ע
װ
א
ָ
ל
ו
צ
י
 ,9שׁׂ, :1לוח שעשועים" ,קראָקע ,תרס"גן
אָנערע קרייזן- ,אַנטלאָפן קיין
,ספרותנו
תּר"ע:
 .2,2װאַרשע,
,כֹל כּתבי
אַמעריקע; וואו געווען בּאַשעפטיקט בי -
החדשה? ,װילנ
ע
ת
ּ
ר
ע
"
ג
ן
ד
"
ר
ב
א
ר
ו
ן
,
,
ה
צ
פ
י
ר
ה
"
פאַרשײדענע אַרבּעטן ,דאָס רוב אַלס
תּרע"ד; מנשה הגרי ,עליטערארישע
פּריװאַטע מיטטײלונג
0ייעריקן

בּלעטער?,
פון בּ {.אַרטיקלען צו זיין

זעצער,

פון מעדיצין ,אָנגעהױבן .זיין  זשורנאָג
ליסטישע טעטיקײט מיט פּעליעטאָנען

יובּילײי,

בּראָנשטײן יחוקאל א .מ(.זו41/
) געבּ .אין נאַװאָ:
---+7

סעליץ ,בּעסאַראַבּיע ,  3191אױיסגעװאַג;
דערט קיין קאַנאַדע ,פון פאַך אַן אַר:
בּעטער ,זינט  6191געדרוקט אין דער
יידישער פּרעסע פון טאָראָנטאָ און ווי:
ניפּעג לידער און דערציילונגען ,אויך
א"פ חדאָס קליין מענשעלע" ,אין בּוכפאָרם
ע-ר
יצען"
לליט
אַרױסגעגעבן : זבּ
ד-

אין

פּראָזע און פערזן (וויניפעג ,7191 ,ז"ן
44
ממלחמה װעהע"  --אַ זאַמלונג
לידער און בּילדער ,אויך מיטן אָנטײלפון מ .מיללער און ה .גאַלסקי (פ"ג
קוויניפּעג?  ,8191ז"ז ;)23

אצוויי װועל2

טען"  --אַ בּוֹך לידער א"ט װאָנגעװאָר:
פענע

בּלומען"

(די :2טע

העלפט

פון

גוך א"ט ;/זן און בּענקשאַפט"  --פון
מרדכי מילער ; דער זעלבּער פ"ג,9191 ,
ז"ז ,749 211

אַװטאָרן)

מיט די בּילדער

פון די

זינט  3291אין קאַליפאָרניע,

בּראַסלאַווסקי אבּא (|ש--4681 31/

= א5291 91/

קיעװוער גובּ,

) געבּ .אין בּאָריספּאָל,

זיין פאָטער ,ישׂראל,

 9881געענדיקט אַלס דאָקטאָף.

און קאָרעספּאָנדענען אין דער רוסישעױ'

פּרעסע פון דרוםירוסלאַנד;

מיט דער

יידישער פּרעסצ .איז ער פאַרבּונדן
דורך דער ערשטער יידישער סאָציאַג

ליסטישער צייטונג איךיאַמעריקע --חדעף -
ניו:יאָרקער יודישער | .פאָלקס:צייטונגי,
געגרינדעט דעם :52סטן יוני  6881פון
| די
|

עַוְויי

יונגע

יידישע

הסאָציאַליסטן,

בּרוקס און קאַנטאָר ,וועלכע האָבּן אים -
אַלס אַרבּעטער:טוער און רעדנער אייג:
געלאַדן פאַר רעדאַקטאָר און צוליב זיין
שװאַכן קענען יידיש אים געגעבּן אַלס
מיטרעדאַקטאָר .ד"ר משה

מינץ.

אין .

דער דאָזיקער װעכנטלעכער צײטונג
האָט בּ ,דערהױפּט זיך אָפּגעגעבּן מיט

דער

אַרבּעטער אָפּטײלונג,

געשריבן

איבּער פּאָליטישע און  עקאָנאָמישע
פראָגן ,איבּער יידישן טעאַטער און אויך
איבּערגעזּעצט קאַרל:עמיל פראַנצאָזס

;די יידן פון בּאַרנאָװי , פּיסאַרעווס ,די

-בּינען" א .אַנד,

ווען די זניײאָרקעף

|יידישע פּאָלקס:צייטונג" איז אויפן :781סטן

אַ נומער

אונטערגעגאנגען צוֹליבּ פּינאַנ; -
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גּרצסלאװוסקי  --בּרוידע  ---בּרוידעס - /

ציעלע שוועריקייטן,

איז בּ( .שוין דאַן

02

געטײילט אין  7צפּטײילונגען :פרויען און
מוטערס ,מיידלעך און חתונה ,פאַמיליען=

אונטער דעם געענדערטן נאָמען בּר ע ס?
לוי) געװאָרן רעדאַקטאָר פון אנַייער
לעבּען ,ערציהונג ,פערשיעדענע בע
וועכנטלעכער יידישער צייטונג ,דער טראַכטונגען ,אַפֿאָריזמען ,פּערזענלעכע.
מאָרגענשטערןי ,אַרױסגעגעבּן פון אַ ערפאַהרונגען ,די פאַרפאַסערין ,מיט אַ
גרוֹפּע ראַדיקאַלן בּראש מיט אפרים
שאַרף אויג און אַ קריטישן פאַרשטאַנד
פֿאַר די נעגאַטיװוע ערשיײנונגען פון.
לאָנדאָן (דעם פאָטער פֿון דעם שפּעטער
בּאַרימטן יידיש:אַמעריקאַנישן טאַציאַליסט
יידישן לעבּנסשטייגער אין אַמעריקע,
טרעט זײער שאַרף אַרױס קעגן דעם
| מאיר לאָנדאָן) ,דערהויפּט אַלס פריע
טריבּונע צו מאַכן שלום צװישן די
אַמעריקאַניזירטן יידישן דוח ,זיין פּוסט?
שאַרף זיך בּאַקעמפּנליקע אַנאַרכיסטן
קייט ,אומאינטעליגענץ ,קעגן דער תּאווה
פון דער יידישער פרוי צו אויסערלעכן
און סאָציאַליסטן; "דער מאָרגענשטערן"
פּוֹץ און שיק ,קעגן דער אָפּגעלאָזנקײט
איז ערשינען בּלוז פון 724סטן יאַנואַף
בּיז 02:0טן יוני  32( 0981נומערן),
און שמוץ פוֹן דעם הוין טראָץ דעם
האָבּנדיק אַלט מיטאַרבּעטער די פאַטערס
גרויסאַרטיקן מעבּל אאַזוו,
פון דעו יידישער זשורגאַליסטיק אין
ק .מרמר, ,אַ פרוי ,װצָס דצנקט" ,אין ,ידי
|
שֹׂפֹן רעקאָרד"1|| ,ע ,1291
אַמעריקע ,וי אבנר טאַנענבּױם ,י יאַפץ

(וועלכער

האָט די צייטונג אַלץ מער

פאַרקערעוועט צום אַנאַרכיום) ,מאָריס
ווינטשעווסקי ,הלל זאָלאָטאַראָוו ,ג ,זע;
ליקאָויכש ,ד"ר מעריסאָן א .אַנד ,נאָכֿן
אונטערגאנג

פון

זמאַרגענשטערן"

איז

 3געווען דער סנָציאַל:דעמאָקראַטישער
מיטרעדאַקטאָױ פון דער דאַן געגרינדע:
טער  .9+א .שת ,צװאַמען מיט דוד
עדעלשטאַדט ,װעלכער איז געווען דער
פאָרשטײיער פון די אַנֿאַרכיסטן אין דער
דאָזיקער צייטשריפט .-- ,בּ--ס טאָכטער,
סאָפּיע בּרעסלוי ,איז אַ בּאַקאַנטע יידיש:
אַמעריקאַנישע זינגערין,
,עשיכטע
בּורגין ,ג
בּעטערײבּאַװעגונג?,

פוֹן דער אידישׂער אַרײ

בּרוידעם יצחק (אַרום --0881

) געבּ ,אין ווילנע אין אבַּאַלעש

בּאַטישעַױ פּאַמיליע,

געלערנט אין חדר

און ישיבה ,זיך בּאַטײליקט אין דער
בּונדישער בּאַװעגונג און שפּעטער אין
אין די װילנער
דער ציוניסטישער.,
צייטונגען אאונזער פריינד"/ ,די צייט"
א ,אַנד ,געשריבּן פון צייט צו צײט

ציוניסטישע אַרטיקלען ,וי אויך אַ סע
ריע ווילנער יידישע לעגענדעס,
פאַסט אַ דראַמע עאויס דאָס לעבּען פון

מן רפ

יודישע עקסטערבעס" א"ט זאַ שטיין אין

וועג" (פ"ג חקונסט" ,וילנע  ,1191אין
 5אַקטן) 4291 ,אַריבּערגעפאָרן קיין א"י

בּרוידעם עקיבא

תתֹּמוו -- 9781

בּרױידע לאה  --האָט זנט 2191

) בּרודערנזון פון ראובן?

פֿאַרעפֿנטלעכט אין דער יידישער פּרעסט,

אשר בּ .געבּ ,טאשיעןרנאָבּיל ,קיעווער

דערהױיפּט פון איר װאױנאָרט שיקאַגאָ,

גוֹב .געלערנט אקַורצע ציט אין דער

אַ ריי אַרטיקלען ,װאָס זיינען אַרױס אין
בּוכפּאָרם א"ט אאונזער אמתער פּנים --

אין דער
ווילנער ראַמײלעס:ישיבה,
יוגנט געשריבּן אין העבּרעיש 4091 ,קאַ=

קריטישע איבּערבּליקען איבּער פערשיע:
דענע געגענשטענדע פון דער היינטיגערצײַטײ (שיקאַגאָ ,1291 ,זיז  ,)822אייב?

 -רעספּאַנדירט

אין פקסמקץ)! 818028640

און אָנגעשריבּן עטלעכע דערציילונגען
אין רוסיש 6091 ,אַנטלאָפן קיין אַמעַרי=

בּרוידעס

211

קע ,ואו אַ קוױצע צײט מיטגעאַרבּעט
אין ל ,מיללערס קװאַרהײט?-- 2191 ,
אין דער ?אידישער אַרבּײטער וועלטי,
שיקאַגאָ 51--4191 ,אַרױסגעגעבּן און רעש
דאַקטירט די טעגלעכע און צולעצט --
אין
וועכנטלעכצ /אידישע פּרעסע"
סאַנט:לואיס ,מיסורי -- 9191 ,רעדאַק=
טירט די טעגלעכע צייטונג אדער וועג",
דעטראָיט ,זיך אויך בּאַטײליקט אין
אצוקונפט" ,אפריינד" (אָרגאַן פון אַרבּע:
טער:רינג)

און

דער

שנײער

װעלט"

איבּערגעזעצט אויף יידיש סידני און בי

װעבבּס

װגעשיכטע

פון

דעם

טריךם

יוניאָניזם" (דעם :2טן טייל) און געאָרג
בּראַנדעסעס ;די ראָמאַנטישע שולע אין
פראַנקרייך" (פאַר דער בּראַנדעס:אויס:

גאַבּע פון פ"ג מאַקס מייזעל,

12

.

און אן אַרטיקל חסופרי ישראל בּרוסיה"
(וועגן די אױפגאַכּן פון די העבּרעישע
שריפטשטעלער ,אין װהכּרמל" ,)0781

װאָס האָבּן געצויגן אויף אים די אויפ:

מערקזאַמקײט 3781 ,איז ער אַװעק קיין
װאַרשע .צו יענער צייט געהערן זיינע
ערשטע דערציילונגען אין העבּרעיש
(ימסתּרי בּית צפניה" ,אין ?השחר") און
אין יידיש--דער

װפּאַימעניק"

(זשיטאַ?

מיר 6781 ,)4781 ,איז ער געקומען קיין
לעמבּערג ,וואו ער איז געווען דער מיט?

רעדאַקטאָר פון דעם זשורנאַל /הבּוקר
אור" (װאָס א ,בּ ,גאַטלאָבּער האָט רע?
דאַקטירט אין דובּנע און געלאָזט דרוקן
אין גאַליציע) ,שוין אין דעם דאָזיקן האָ:

ניק?פּעריאָד פון זיין השכּלה אי בּ .גע:

ניװײאָרק

ווען אַאָנהענגער פון יידיש; בּשעת דער

 ,)21זיינע פּסעװדאָנימען; בּר=דעת,
י; שטאַרק און ק .פענין ,זינט 2291

פּאָלעמיק צווישן פּרץ סמאָלענסקינען און

פאַרבּונדן

מיט די יידישע קאַרבּעטער?

רינג?פּרץשולןײ אין טאָראָנטאָ ,קאַנאַדע.

א ,בּ ,גאָטלאָבּער ,טרעט בּ .שאַרף אַרױס
קעגן סמאָלענסקינס בּאַמערקונג (צן די

נעזאָנס אַרטיקל פההרגל והבּקורת" ,אין
זהשחר" ,תּרל"ו ,ש ,)1אַז זאַ געבּילדעטער

בּרוידעס ראובן-אשר (כ' אלול
--+1י"ז תּשרי  )2091געבּ .אין ווילנע .מענטש ,אבַּעל:כּשרון  --און שרײבּט
שוין קינדװוייז געשָמט פאַר אַן עילױ .זשאַרגאָן .,זיינען צוויי קאָנטראַסטן  אין
און צו  21יאָר געווען קלאָר אין ש"ס און
פּוסקים .פרי אָנגע.
הױיבּן צו שרייבּן

און אין דער לי2
טעראַטור דעבּי=
טירט מיט אֵר2
טיקלען איבּער
ענינים פון דת
אין יחיאל בּרילס
אָרטאָדאָקטישן
זהלבנון"  ,96---8681אונטער דער שטאַר?
קער השפּעה פון מ .ל ,ליליענפלומס צו
יענער צייט פאַרעפנטלעכטע אַרטיקלען
וועגן דער נויטווענדיקייט פון רעליגיע?
רעפאָרם אָנגעשריבּן אסַאַטירע
זער

אשיח שעה אחת המות" (המליץ".)0781 ,

איין

סובּיעקט",

און

אין

| צענזיע וועגן מענדעלעס

זין

רע*

ײפּרק שירה"

און ;דעם נוצליכען קאַלענדאַר"

(אין

;הבּוקר אור" תּרל"ז ,זיז  )25--15דער

מאַנט ער אַלע בּאַרימטע השכּלה=שריפט?

שטעלער אין יידיש און וייזט אָן אויף

דער ווירקונג פון דער יידישער שפּראַך
פאַר

דער

פאַרשפּרייטונג

פון

דער

השפּלה ,אין ;הבּוקר אור" האָט בּ .אַחוץ

ארַײ קלענערע סיפּורים (אין בּוכפאָרם
אַרױס א"ט װזקנים עם נערים")6881 ,

פאַרעפנטלעכט דעם ראָמאַן זהדת והחיים??
איינס פון די בּעסטע װערק פון דער
טענדענציעזער השכּלה:ליטעראַטור ,אין

וועלכן די רעפאַרמאַטאָרישע אידעען פון
אַ ליליענבּלום האָבּן געפונען זייער פאַר=

384

|

|
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בּרוידעס

קערפּערונג אין דעם הויפּט:העלד ,שמואל | ,און די פאָרשטײער פון דעם נייעם יידנ?
טום ,װאָס איז אױסגעװאַקסן אויף דער.
װאָס פירט אַ קאַמפּ קעגן די דריקגדיקע
אײראָפּעישער קולטור ,און פּרוּװט שלום
איסורים פון זשולחן ערוך" ,האָט עס
מאַכן צווישן די דאָזיקע צוויי עקסטרט?
בּאַגײסטערט די משכּילים אין זײער
מלחמה קעגן דעם אָבּסקוראַנטיזם ,צוליבּ מען .פון זיינע יידישע דערציילונגען
האָט ער צ"א פאַרעפנטלעכט ברח
סיכ סוכים מיט גאַטלאָבּערן האָט בּ ,פאַר?

לאָזט דעם זהבּוקר אור" און צוריקגע:

יעקב אוֹדָר ויא יעקב איז אַנטלאָפע?

אַן אַר=

(װאַרשע ,תּרמ"ד; :2טע אױסגאַבּע (?)--
זגעמאַכט די פּליטה" ,וילנע ,)5981

קומען  1881קיין ווילנע ,פּאַרעפנטלעכט
אין י .מזחס

זמ"בּ קגן פּרחים"

טיקל ,וואו ער לאַכט אויס אויף אַ שאַרפ?
זיניקן אופן די אָנהענגער פון טהרת
הלשון און פּאָדערט אויפצולעבּן די
העבּרעישע שפּראַך דורך בּאַרײיכערן זי

װדאָס אומגליק" (פהויזפריינד?  }/אי
בּערגעזעצט

אויף דייטש פון ט .זלאָ:

מיט גייע ווערטער .בּיים אויפקומען פון

ציסטי) ,נאָכן 14טן ציוגיסטישן קאָנגרעס
האָט ער זיך בּאַזעצט אין וין און איז
געווען אגַעװויסע צייט דער רעדאַקטאָר

חיבּת:ציון איז בּ ,געװאָרן איינער פון
די הייסטע קעמפּער פון דער נייער בּאַ:

פון דעם ציוניסטישן וועכנטלעכן אָרגאַן
אויף יידיש חדי וועלט" (זינט יאַנואַר

וועגונג 48--2881 ,האָט ער געפירט אַן
אַניטאַציע פאַר ישוב א"י אין רוֹמעניע
און צו דעם צװועק אויך אַרױסגעגעבּן

בּעלעטריסטישע און פּובּליציסטישע אַר:
טיקלען אויף ציוניסטישע טעמעס ,צ"א

,יהודית" ( ,)2881געצוואונגען צו פאַר?

אסַיפּור-המעשה חוויא אַזױ ר' זלמן רי
גערס איז געװאָרן אַ ציוניסט" ,פאַר דער

אין בּוקאַרעשט

אַיידישע

צייטשריפט

0

וואו ער האָט געשריבן האַלב

קעגן

שטעלונג פון דער צייטשריפט צו דער
יידישער שפּראַך איז אגב זייער כאַראַק:

פאָרן קיין לעמבּערג ,װאו ער האָט
אַרױסגעגעבּן אַרײ צײיטשריפטן אויף
העבּרעיש (װעקד ספורים" אוֹן פהיהדות"
 ,7חהזמן"  9 --חדשים  )0981און
יידיש--זכּרְמלי און אוועקער" (װאָכנ=

טעריסטיש די סעריע אַרטיקלען זיודיש"
(געחתמעט זא יודי) ,אייגע פון די בּעסטע
און װאַרעמסטע פאַרטיידיקונגען פון

לאָזן רומעניע צוליבּ די געזעצן

אויסלענדישע יידן ,איז ער אױבּערגע:

בּלאַט  ,4981װאָס האָט צוליבּ די עסט:

יידיש (דערזעלבּער פּסעװדאָנים האָט אין

זיינע אבּריעף אויס גאַליציען? אָנגעװיזן
אויף דער וויכטיקייט פון יידיש פאַר
דעם צוועק צו אָרגאַניזירן און פאַראַייי
ניקן די  008טױזט גאַליציאַנער יידן,
װאָס עדענקען ,פיהלען און רעדען --
יודיש") ,אַלס סעפּאַראַטער אָפּדרוק פון
דער זיודישער פאַלקסצייטונג" איז אַרױס
בּ  --ס בּראָשור חדער נאַציאָנאַלפאַנד?
(פיג זפאָלקס:בּילדונג? ,װאַרשע = קראָקע
--)2שטענדיק נע=ונד ,לעבּנדיק אין

רייכישע פּרעסע:תקנות געמוזט אַרױסגײן
ניט אונטער אײן שטענדיקן נאָמען,
אין גאַליציע האָט ער זיך אויף קונה
שם געווען אַלס בּאַגײסטערטער רעד
נער פֿאַר דעם רעיון פון חיבּת-ציון ,בֹּאַ:
זונדערס בּיי דער יוגנט ,פאַר דער צייט
האָט ער אויך אָנגעשריבּן ארַײ בּעלע:
טריסטישע װערק ,בּתוכם זיין בּעסטן
ראָמאַן זִשתּי הקצות" ( ,)8881וואו ער

דער

אַלטער פּאַטריאַרכאַלישער יידישער וועלט

מער אפילו ,אין בּ .געשטאָרבּן

שילדערט

דעם קאַנפּליקט צװישן דער

שווערסטער

מאַטעריעלער

נױט,

כּמעט קײנמאָל ניט האָבּנדיק קיין צי:
פון אַ

ברוידעס  --בּרוין  --בּרױינשטיין

2184

אין דעם יידישן שפּיטאָל אין

קרעבּס
ווין.

צינבּערג ,9:2 ,שׁ}; אוצר ישראל; ר ,ברי.
,חיאסף ;-לקסיקון ציוני! א ,פרידקין,
נין ,א
גאָטלאָבּער און זיין עפּאָכע" ,ז"ז 043 ,7322

6

אויג און האַרץ" (ײבּילדער און ערצעה?
לונגען" ,אַרױסגעגעבּען פון פאַרפאַסער
נ'י  ,2291ז"ז  ,)403וואו די גרעסערע
אָפּטײילונג ,זאַרום דעם װעבּ-שאַפּ" ,שִׁילף

דערט דאָס לעבּן פון די יידישע װעבּער.

) די לעצטע יאָרן געשטערט אין זײן
בּרוין דור (אןן? -- 6181
געבּ .אין אָזאָרקאָוו ,בּיי לאָדו ,אַלס זון  /ליטעראַרישער טעטיקײיט דורך טוֹב=
פון אקַאָצקער חסיד אַנאָמען נאָכן קבייּטא-ַ,ז-יצנדיק אפַיינעם חוש פּאַף /
לעצטן קאָצקער רבּין ,ר' דודל) און די פּראָבּלעמען פון דער יידישער שפּראַך,
גרויסן למדן ,אָבּער צוליבּ נויט שוין צו פאַרעפנטלעכט .אייניקע אַרטיקלען אין
 1יאָר געמוזט אַװעקגײן אין פאַבּריק ײפ .א ,שי  81--7191איבּ;ר דער דעק?
אַרײן אַלס װעבּער אן ,אַרבּעטנדיק לינאַציע פון מיטעלן געשלעכט און דער
רעקציע פון פאָרװוערטער אין ידיש,
אַמאָליקע יאָרן  61--51שעה אמַעת:לעת,
ניט געהאַט קיין מעגלעכקיט זיך צו אַרױסטרעטנדיק קעגן די אײנגעװאָרצלטע
דייטשמערישע גרייזן אין דעם פּרט-- .
לערנען .,דערפאַר אַ סך געלייענט ,יידיש
פון זייגע פּסעװדאָנימען :אַ פּלעבּעיער,
שרייבּן זיך אויסגעלערנט פון פאָטער
מיט קרייט אויף אבַּענקל .צו  51יאָר אפַּעטערסאַנער װעבּער ,נחום קאָצקער.
פאַרפאַסט לידלעך מיט מעלאָדיעס ,װאָס

פון לעבּען

שׁ .ניגער, ,אמת

און אמת

פון

זיינען נאָך לאַנג געזונגען געװאָרן אין
שטעטל ,עפּעטער פון זיך אַלין אויס:
געלערנט לײענען דייטש און אַכֵּילן הרומעניש:יידישער פּובּליציסט און כּלל=
רוסיש ,געפּרוװוט אויך שרײבּן דייטשע .טוער .,אַלס סעקרעטאַר פון דער ציוני=
סטישער פּעדעראַציע אין פראַנקרייך פאַרש
פערזן ,זיך אויך בֹּאַלֶענט מיט דער
עפנטלעכט אַבּוֹך סװ/גמזטסה 6100/429110/1
העבּרעישער ליטעראַטור אַדאַנק אַ ישיבה:
קוינסט"ן

,טאָג"

:

,3291

בּרוינשטיין ענריק פ-- .

בּחוו,

װועמען דערפּאַר געלערנט דייטש.

און רוסישע גראַמאַטיק ,פאַר זײן חקע2
נעכץ" געמוזט פון זיין פרומען פאָטער
אַנטלױכן  3091קיין אַמעריקע ,בּאַשעם?
טיקט אַלס זיידװעבּער אין דער יידישער
װעבּער-שטאָט פּעטערסאָן .זינט 5091

פּאַרעפנטלעכט אין ?טעגליכען העראָלך"
א"ר פון מ .הערמאַלין (שפּעטער רעאָר:

גאַניזירט

אין חװאַרהײט?

| און אייניקע אַנדערע צייטשריפן עטלעכע
הונדערט קורצע דערציילונגען און בּיל:
דער ,דאָס רוב--אויס דעט לעבּן פון די
יידישע גרינע אָדער האַלבּגרינע אימי?
גראַנטן אין אַמעריקע .אַן אױסװאַל פון
זיינע װערק

האָט אשַייכות

א"ט חמיט

זיין דיסערטאַציע

דער 610602 964 964022 5604116

האָט שטודירט)

--

וואו ער

 86ס1/טן 6956ומ 41

 ,,6::02וואו עס װערן רעגיסטרירט
דאָס רוב יידישע צייטשריפטן ,װאָס זי
נען אַרױס אין רומעניעי -
בּרוינשמיין פּנחם (י"ב תּמוז --4681

א"ר פון ל,

מיללער) און דערנאָך אין װפאָרווערטס"

אין בּוכפאָרם

6

 4008644ג| .46

צוֹ ײידישיסטיק

פאַר

) געבּ .אין יאַס,

וואוהין
רדיפות

רומעניע,

זיין פאָטער האָט צוליב די
אין רוסלאַנד אײנגעװאַנדערט

פון בּעטאַראַבּיע ,זיך דערצויגן אין אַן
אַטמאָספערע פון מחלוקת לשם שמים
צווישן זיין פאָטער ,אמַתנגד ,און דעם
זיידן ,אהַייסן חסיד ,געלערנט אין בּית=
המדרש ,נאָך בּר:מצווה זיך אויסגע*

|

טא

2

לערנט

מויערעריי,

בּרויגשטיין --בָּרוכאָוו ---בַּרוכאָװיטש
פריער

אין דער

צייט געלערנט אין בּית:המדרש און זיך
שטאַרק אָפּגעגעבּן מיט דער העבּרעיִשער

השכּלה=ליטעראַטור,

זינט  5881קאָרעס?

פּאָנדירט אין זהמגיד" ,אהצפירה" ,אויך
אין חהמליץ" ,אין  1091געװאָרן קאָרעס?
פֿאַנדעגט

פון רומעניע

פון חדי יידישע

גאַזעְטען" אין נ"י ,געדרוקט דאָרט אויך
איבּערזעצונגען אויס רומעניש פון שװאַרצ2
פעלדס דערציילונגען ,9091 ,אין יובִיליי:
נומער פון ני;יאָרקער זיידישען טאַגע:
בּלאַט" פאַרעפנטלעכט אַן אַרטיקל װאי?

בּער דער יידישער ליטעראַטור און צײ:
טונגען אין רומעניע" ,װאָס האָט אַגע?
וויסן  אינטערעס אַלס מאַטעריאַל פאַר
דער געשיכטע פון יידיש אין רומעניע.

אויך מיטגעאַרבּעט אין בּוקאַרעשטער
חהיועץ" און ידי אידישע צוקונפט",
אייגער פוֹן די גרינדער און רעדאַקטאָרן
פון דער העבּרעישער חודש:שריפט *חזון
למועד" ,שפּעטער זהמקיץ" ,אַקטיווער
מיטגליד פון ידישן היסטאָריש:עטנאָ:
גראַפישן פאַראיין חיוליוס בּאַראַש? אין
בּוקאַרעשט -- ,זיין עלטערער בּרודער,

מנחם:מ ענדל בֹּ( .געבּ .ר"ח אב ,)8581
| בּאַקאַנט אַלס העבּרעיִשער שריפטשטעלער
א"פּ מבש"ן (זע וועגן אים חספר זכּרון"/
חלקסיקון ציוניח 9 ,א .אַנד ,).האָט אין

יידיש זעלטן געשריבּן ,בּיי האאַַלבּ יאָר
רעדאַקטירט

אַ צייטשריפט

פאַר

ישוב

821

מיט װייבּ און קינדער ,איז ער אָנגעקו.

מען אין בּערנער אוניװערסיטעט ,ואו
ער האָט שטודירט פּילאָסאָפיע אָבּער
צוליבּ די שווערע מאַטעריעלע

אום?

שטענדן דעם דאָקטאָר:עקזאַמען ניט גע:
מאַכט 8 .יאָר געװען סעקױעטאַר פון
פּאַלעסטינער קאָמיטעט אין אָדעס ,דער?
נאָך  --סעקרעטאַר פון דעם צ"ק פון
דער

אַרגאַניזאַציע

ציניסטישער

אין

רוסלאַנד ,אקַורצע צייט פאַרְן אױסבּראָך
פון דער מלחמה זיך בּאַזעצט אין א"י--.

איינער פון די ערנסטערע העבּרעיקע
פּובּליציסטן ,געשריבן איבּער פילאָסאַמי:
שע און נאַציאַנאַל-ציניסטישע ענינים

אין פאַר שיידענע העבּרעישע צייטשריפטן,
דאָס רוב אין חהשלח", ,העולם" ,הארץ",
ער אין

וואו

אַ שטענדיקער

מיטאַרב=

טער,

אאַז"וו,

זיינע אַרטיקלען אין

יידיש

זײנען

אין

געדרוקט געװאָרן

איוד", ,וועלט" ,אפריינד" ,זיודישע 32
| קונפט" ,ווילנער װדאָס יודישע פֿאָלק"

(וגלות און אַסימילאַציע" ,6091 ,נומ)21 ,3 ,
און אייניקע אַנדערע אױסגאַבּן .בּאַזוכ?
דיק  4291פּוילן ,האָט ער אויך געשריבּן
אַ פּאָר אַרטיקלען אין ;הייגט",
 82שׁ ;1לקסיקון ציוני- ,

בַּרוכאָויטש יצחק-לייבּ (-- 3781
) געבּ .אין טױראָגן ,קאָו?
נער געגנט .געלערנט אין חדר און
ישיבה ,עפּעטער שטודירט אין בּערנער

א"י חדער יודישער פאָלקספריינד" ,יאַס ! אוניווערסיטעט און ,געענדיקט  6091מיטן
 ,7אין יידיש:דייטש ,אויך איבּערגע?
טיטל ד"ר ,זיך בּאַזעצט אין ווילנע אַלס
זעצט אויף העברעיש שירים פון מאָריס  לערער אין כַּהֲנס גימנאַזיע ,די צייט פון
ראָזענפעלד.
דער מלחמה פאַרבּראַכט אין רוסלאַנד,

בַּרוכאָוו אחרן-מיכל (--9681
) געבּ .אין ווילנע,

פון אַ רב .געלערגט

אַלס זון

אין דער װאָלאָ:

| זשינער ישיבה און  3981בּאַקומען סמיכה

אויף רבּנות פון ה' יצחק:אלחנן אין
קאָװוגע ,צו  03יאָר ,שוין אַ בּעָל-מטופּל

די לעצטע יאָרן אין קאָװונע ,אַלס אויס=
געשפּראָכענער העבּרעיסט ,האָט ער אין

יידיש געשריבּן בּלױיז אין די ערשטע
יאָרן פון זיין ליטעראַרישער טעטיקייט
און אַחוץ אייניקע שירים אין יוד",
זמ"בּ ;הילף" / ,3091דאָס יודישע פאָלק" -
|

()14

904

בַּרוכאָװיטש  --גרוין-פּולגאר  ---ברונאָו

האָט ער פאַרעפנטלעכט אַן אָפּ

,6

|

004

און דעקאָראַטיװוער קליידונג --אַןאויס.

האַנדלונג "די יודישע טיפּען אין דער

טערלישע פיגור פון דער ;איסט:סייד".,
ווא ער איז געווען פּיאַניער פון דער

פון זיודײ  ))0091און אַיבּערזעצונג פון

יידישער מוזיק ,אַראַנזשירט קאָנצערטן,

װעלט:ליטעראַטור?

נומערן

(אין ארַיי

היינעס פּאָעמע חר' יהודה הלוי" (צו2

געלערנט זינגען און שפּילן ,קאָמפּאָנירט

| זאַמען מיט הלויס בּיאָגראַפיע ,אין צו יידישע לידער מעלאָדיעס ,פון װעל=
כע עס זיינען בּאַזונדערס פּאָפּולער גע=
| י,ודישער פאַמיליע" 11 ,2091ש1--ו1ש),
װאָרן חדער לױינשקלאַף? א ,אַנד .אַרבּע:
בּרױין-בּולגאַר משה ({זן---1881 1/
טערלידער ,בּיאַליקס קאונטער די גרי:
) געבּ ,אין דאָרף טשאָמאַ,
| קאָמיטאַט אוגאָטשאַ ,אונגאַרן ,בּיז  01יאָר נינקע בּיימעלעך" אאַזײװו ,געזאַמלט אַרום
געלערנט אין חדר ,בּיז  81יאָר אין די  003מעלאָדיעס פון יידישע פאָלקסלידער,
אונגאַרישע ישיבות ,דערנאָך  3יאָר אין פון וועלכע אַרױסגעגעבּן בּלויז  05א"ט

בּודאַפּעשטער ראַבּינער?סעמינאַר,

0191

בּאַקומען דעם טיטל דאָקטאָר פון רעכט
און איז טעטיק אַלס אַדװאָקאַט אין בּו=

דאַפּעשט ,בּאַטײליקט אין דער צִיונ:
בּאוועגונג ,פאַר

סטישער

דער

מלחמה.

פאַּאָר יאָר רעדאַקטירט דעם ציוניסטישן
אָרגאַן 60ח ,06:2 625געשריבּן אויך
שירים און אַרטיקלען אין העבּרעיש
(אין

,המצפּה",

װאַרשעװער

ירושלימער ?השקפה" א .אַנד,),

געגעבּן אין אונגאַריש
| פון תּלמוד

י*היום",

אַרוס:

אַבּוך אגדות

און אַ זאַמלונג איבּערגע?

זעצטע דערציילונגען פון י ,ל .פּרץ א"ט
3126

,1. 1. 2616

בּרונאָוו פּלאַמאָן (ט-- 9581 01/

זזט )4 11/געבּ ,אין יעליסאַװעטגראַד,

2

געענדיקט די װאַרשעװער קאָנ-

סערװאַטאָריע ,  -- 1981די קייזערלעכע
קאַנסערװאַטאָריע אין פּט'בּ ,וואו צווישן
זיינע לערער זיינען געווען אַנטאָן רובּינ:

זיודישע פאָלקסליעדער  ---פיר מיטעל:
אונד

שטימע

פּיאַנאָ אַקאָמפּאַנימענט,

האַרמאָניזירט און אַראַנזשירט פון פּ ,בי
(פ"ג טשאַרלס ק ,הערריס ,נ"י ---)1191
3אַלע מיט די טעקסטן פון גינזבּורג-מאַ:
רעקס זאַמלונג ,בּיי אַלע גרויסע חסרונות--

דאָך דער ערשטער פּרוּוו אַרײנצובּרעג?.

גען דאָס יידישע פאָלקסליד אין דעם

=יקאַנישן
יאיַדימשער
אַ רײ

פאַסט

(פון זי
67לט

הױז .האָט פאַר=
מװיקאַלישע

פאַרעפנטלעכט

וװערק

אין ענגליש

 601 4045902און -זגם זסץגוק

 ,)066מוזיקאַלישע פּיעסן ,אויך אַן
אַמעריקאַניש:אינדישע אָפּערע װראָמאַ:
נאָ" ,אים האָט זיך אָבּער ניט אײנגע:
געבּן זי אויפצופירן ,בּ .האָט אויך געשריבן .

הומאָרעסקעס
יידיש

און אין

און דערצילונגען
שנגליש

אין

(אין ענגליש

אויך אַרױסגעגעבּן אַזאַמלונג פון זיי),
אַ קורצע צייט געשריבּן מיקאַלישע
רעצענזיעס אין עפאַרװערטס" ,געשטאַ:
נען נאָענט צו דער סאָציאַליסטישער

שטיין און רימסקי:קאָרטאַקאָוו .יולי 1981
געקומען קיין נ"י מיט רעקאָמענדאַציעס
פון אַנטאָן רובּינשטיין ,געװען דער  .בּאַװעגונג ,געשטאַרבּן איינזאַם און פאַר?
געסן ,איבּערלאָונדיק צ"א אַפּרוּוו פון
| ערשטער רוסישער ייד  ---דיריגענט פון
אַסימפאָנישן אָרקעסטער אין נ"י; אַטרױ? אייַדישער אָפּערע זפּאַלעסטינע",
מער און אַבּאָהעמע-מענטש ,מיט זיין
יואל סלאָנים; ,טאָג" זַזש/פ  ;42ב .שעל.
ווין1, ,מאָרגען | זשורנאל" וו|ע  ;4291 22/ל ,װי=
אויסערלעכקייט ,לײבּנקאָפּ (אגב מערק:
לענסקי, ,דער פּנקס" ,ז,553 .
ווערדיק ענלעך אויף אַנטאָן רובּינשטיין)

-

4

'

|

בּרוצקוס

/

בּרוצקוס בּער (פע-=-

'

|

|

| 824

)

נאַציאָנאַל:קולטורעלער אַװטאָנאָמיע און
די עפנטלעכע רעכט פון דער יידישער

זינט.

און עקאַנאָ

געבּ .אין פּאָלאַנגען ,קורלאַנד ,צוֹ 02יאָר געענדיקט דעם אינסטיטוט פאַר שפּראַך) ,חלוח קדימה" א ,אַנד .אַלס
אין  | 12איינער פון די
לאַנד:און װאַלד:ווױרטשאַפט
רעדאַקטאָרן ,צװאַמען
אַלעקסאנדריע ,דאַן געאַרבּעט אין יק"א ,מיט יעקב לעשצינסקי אוֹן ד"ר יעקב
וואו ער האָט  80--2091אַנגעפירט די סעגאַל ,פון די ?בּלעטעח פּאַר אידישע
אָפּטײלונג פאַר לאַנדװירטשאַפט,

|  8091האָט ער געלייענט לעקציעס אין
לאַנדװייטשאַפטלעכן אינסטיטוט אין פּט"בּ,
איינער פון די אָנגעזעענסטע טוער
אויפן געבּיט פון יידישער לאַנדװירט:
שאַפּט און סטאַטיסטיק ,האָט ער ועגן
די דאַזיקע ענינים זייער פיל געשריבן,
אין פעסצססם

דערהויפּט

(א"פּ בּן דור--

און די

דער יידישער פּראָלעטאַריאַט

לאַנדװירטשאַפט" ,חוועגן די מעטאָדן פון
דער

ידישער

קאָלאָניזאַציע",

אויך אין בּוכפאַרם)8312 ,

אַרֹס

קמם (וועגן

דע
ם פּראָפּעסיאָנעלן צוזאַמענשטעל

די

יידן אין

רוסלאַנד) א ,אַנד,

פון
אין /

|/אויפּטראָג פון דער יק"א בּאַאַרבּעט די
דאָטן פון דער יידישער פאָלקסציילונג
אין רוסלאַנד אין צװיי בּאַזונדערע װערק,
אױיסגעפאָרשט די יידישע קאָלאָניעס אין

דעמאָגראַפיע ,סטאַטיסטיק

מיק" ,געגרינדעט פון דער יידישער
וועלט?הילפס?קאָנפערענץ (אַרױס  4בי

כער ,בּערלין  ,)42--3291האָט ער אין
דער דאָזיקער צייטשריפט פאַרעפנטלעכט

חדי סאָציאַל-עקאָנאָמישע

ידי אַרבּעטן
לאַגע פון די אידן אין רוֹסלאַנד פון
 5בּיז דער לעצטער צייט" ,עדי וויר?

קונג פון דער מלחמה

אויף דער אידישער לאַנדװירטשאַפט אין .
געוועזענעם רוסלאַנד? און טדי אידישע'
לאַנדװירטשאַפט אין רוסלאַנדי,

מ./ ,

בּרוצקוט יוליום (--0781

) געבּ ,אין פּאַלאַנגען  4981גע=
ענדיקט דעם מעדיצינישן פאַקוֹלטעט פון

מאָסקװער

אוגיווערסיטעט,

ע801/0683

און אין אבַּאַזונדער בּוֹךְ. --קמט

זגקעזגקסנעת 48080סץק 87ס1432אע

כים 66860482061282-

ע1טסאנסהסח
4!8082082

0806

41406482844267א03

64.ז  ,00808410פּט"ב  ,4191רעצענזירט

פון בּ .ר ,אין חיוד ,וועלט"  ,4191זע),
זיך אויך בּאַטײליקט אין די אַלגעמײן;
רוסישע ספּעציעלע אױסגאַבּן .זיינע אַר:
בּעטן אין יידיש זיינען פאַרעפנטלעכט
אין זמ"בּ די שטימע" (װועגן דער יידי:
שער אַרבּעט אין דער לאַנדװירטשאַפט

פון רוסלאַנד ,איר פאַרגאַנגענהײט ,געגנ:
און

צוקונפט),

פאָלק" 7--6 ,6091
פראַגע

געווען איינער פון .

די הויפּט:מיטאַרבּעטער בּיים צונוים*
שטעלן דאָס גרויסע בּיבּליאָגראַפישע

פון יק"א 880 860ח2וק 61212פאט ק060

/װאַרט

נאָך אַלס

סטודענט זיך בּאַטײליקט אין דחיוֹבבל=

רוסלאַנד (די רעזולטאַטן בּאַאַרבּעט אין זמיבּ |ציונישע קרייזלעך,

עו0002

און רעװאָלוציע

און

די

/דאָס יודישע

(/די נאַציאָנאַלע

יודען"  --װעגן

דער

ווערק
1

,,מצהסק8ס  ,0וואו ס'ווערן אויך 92

גיסטרירט

אַ ריי אַרבּעטן װעגן יידישער

ליטעראַטור ,שפּראַך .,טעאַטער ,וואוֹי:
נענדיק אין פּט"בּ ,געװען טעטיק אין
פאַרשיידענע יידישע געזעלשאַפטן,

זינט

 9איינער פון די הויפּטמיטאַרבּעטער
פון  2091 ,9404008צוליבּ דער פאַר?:
שטאַרקונג פון די אַנטיציוניסטישע עלע?
מענטן

פאַרלאָזט דעם

0400

און זיך

אָפּגעגעבּן דער ציוניסטישער טעטיקייט,
אֲרום  6091זיך בּאַזעצט אין מינסק,
געווען אַ מיטגליד פון אַקציאָנסקאָמיטעט,

34

-

|-

ברוצקוס ב-ּ-רוק --בּ
ברי
ּזערללי
יי--
נין

| אַרום  1291געקומען קיין קאָװנע , וואו
ער האָט נאָך דער רעזיגנאַציע פון ד"ר

| =מ ,סאַלאָװײטשיק אַ גרויסע צייט אָנגע:
| פירט דאָס מיניסטעריום
| ענינים ,ז=יך

פאַר יידישע

 89שֵׁן

לקסיקון ציוני,

)3-9
- 08281
בּרוק אברהם-יעקב (1

געבּ .אין ראָסײן ,קאָװנער ליטע ,גע:
לערנט אין דער װאָלאָזשינער ישיבה,
| דערנאָך זיך גענומען צוֹ השכּלה און
אַלגעמײנער בּילדונג און אײראָפּעישע

 שפּראַכן ,אַ געוויסע צייט איז ער גע*װען לערער

ניען אין ניינצעהנטען
(נומ,)73--9 ,

יאהרהונדערט"
|

| ,-הויזפריינדי6 : ,111 ,
אוזיאסף? ,תּױנ"ד,

מן , 11 ,לוח

בריועללי /אברהם :יוהנן  0//5

בּאַטײליקט פון צייט צו

צייט אויך אין דע ציוניסטישער פּרע?
סע אוֹיף יידיש,

אין דער קרויניש:יידישער

= פאָלקטשול אין כערסאָן ,דערנאָך האָט

יי

הי

44

) געבּ ,אין קאָװעל,
-- 9
װאָלין 1191 ,אויסגעװאַנדערט קיין ניו=
יאָרק ,זינט  4191בּאַטײליקט זיך איך
דער .פּראָװינציעלער יידישער פּרעסע ,
דערהויפּט

קאַנאַדער,

דער

אַלס

מיט:

אַרבּעטער אין דעם מאָנטרעאַלער זוועג"

(--5191שן )6191 4/א"ר פון ר .בּריינין.,
פון טאָראָנטער ?אידישען זשורנאַל" ,דעם
זקענעדער אָדלער" ,בּרוקלינער װאָכג=
בּלאַט .פּראָגרעס? ,וױניפּעגער ידאָס:
אידישע װאָרט" א .אַנד ,,וואו געשריבּן
א"פּ בּרזילי ,איוב אומבּאַדײטנדע זשור+

|ער געהאַלטן אפַּריװאַטע שול פאַר מייך? נאַליסטישע נאָטיצן.
ברינין יצחק ווא -- 81
לעך ,פאַר זיין טעטיקייט בּאַערט געָ=.
װאָרן פון דער רעגירונג מיט אמַעדאַיל,
ער האָט זיך בּאַטײליקט אין דער רו*
סיש:יידישער

און

פּרעסצ.

העבּרעיִשער

ער

) געבּ .אין ליאַדי ,מאָהליע;

גובּ ,צו  41יאָר געמוזט פאַרלאָזן

דעם חדר צו העלפן דעם שװאַכן פאַ:
טער אין זיין בּויאַרבּעט- ,6 ,נאָכן

און האָט אויך געשריבּן עטלעכע קאָ:
רעספּאַנדענצן און אַרטיקלען אין יקול

פאָטערס

מבשר" ,אין דעם טיפּישן ענג=משכּילישן
נוסח ,איבּערגעאַרבּעט אויף יידיש קרי:

עלטערן בּרודער ראובן בּ .מיט דער
גאַנצער פאַמיליע קיין ווין ,וואו בּייטאָג

 6לאָװס פאַבּל ,דאָס קעממעל" ( ,0781ז,
 ,)6אין מיטן ד8י:0קער יאָרן פאַר?

עפנטלעכט קאָרעספאַנדענצן אין זיודישען

פּאָלקסבּלאַטט? פון קאַטערינאָסלאַו ,וואו

ער איז אויך געשטאָרבּן ,אין בּוכפאָרם
אַרױסגעגעבּן

אַ איבּערגעזעצטע

דערציי:

לונג קחתן דמים או כֹּתם הדם" (לעֿ?
בּערג --,)8781זיין טאָכטער ,ראָזאַליע
בּ ,האָט פאַרעפנטלעכט אין חקול מבשרי
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אַ קאָרעספּאָנדענץ

חאיין אומגליק

אַז מען קען ניט לעזען קין רוסיש"
(ז"ז  )73-04אוֹן איבּערגעזעצט
1681

86710012

דער ערד אָדער

ידיא .שול

פון

אונטער

דיא יודען אי שפּאַל

אַריבּערגענומען

טױט,

פון

שווער געאַרבּעט אין אפַאַבּריק צו דער- :
נערן די מוטער און די בּרידער און .

שוועסטער און אין אָװונט בּאַזוכט קורסן
פאַר צייכענען און סקולפּטור ,צו װאָס
אַרױסגעװיזן אנַייגונג נאָך אַלס קינד,
גאעַוויסע צייט אויך שטודירט אין דער

אַקאָדעמישער
מאַרשאַל,

כפּעציאַלשול בּיי פּראָפ,

זינט דאַן אויסגעפירט אַ ריי

זעלבּשטענדיקע פּלאַסטישע װערק .אין
דער װעלט:מלחמה

אַלס עסטרייכישער

בּירגער דווכגעמאַכט שרעקלעכע יסורים-

און שלאַכטן אויפן איטאַליענישן פראָנט,

פּערטהאַלבּן יאָר פּאַרבּראַכט אין איטאַל;
יענישער

געפאַנגענשאַפט און

בּאַשריבּן

85

י/

י-

|

בּרײַגיץ

/

/

-
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{ ץ ינע איבּערלעבּונגען אין א נאָך גיט
פאַרעפנטלעכטן בּוך ,געדרוקט דערציי:
לונגען ,פּעליעטאָנען און אַרטיקלען
(איבּער קונסט און קינסטלער) אין דעם

ליטעראַטור דאַרף בּאַפּרידיקן אַלע אַל:
געמיין מעגטשלעכע גייסטיקע בּאַדערי

?אידישען עקספּרטס" פון לידס ,ענגלאַנד,

האָט ער אָנגעהױיבּן אַרױסצוגעבּן זאשַור-:

 9981און  ,0091א .רייזענס חדאָס יורישע
װאָרט" , ,5091לעמבּערגער טאָגבּלאַט"
= ,7091--6דעם קראַקעװער חיודישען
אַרבּייטער"  ,7091אין חקענעדער אָדלער",
א"ר פון זיין בּרודער ,41--2191 ,אין
אַמעריקאַנער?

,1

גער מאָרגענפּאָסט";

אין ראַקערס

װוול=

אייניקע פעליעטאָ:

נען פאַרעפנטלעכט אויך אין העבּרעיש,
צ"א  .אין חחתּורן" ,0291
בריינין ראובן

(--- 2681 1/61

) געבּ .אין ליאַדי ,מאָהליעװער
:גובּ= ,אין אפַּשוטער פרומער פאַמיליע,
פון  4יאָר אגָןעלערנט אין חדר ,צו
 6יאָר אָנגעהױיבּן
גמרא ,געווען אָנ2
מיט
געלײענט
השפּלה ? ספרים,

אָבּער ערשט צו
 6יאָר זיך גענו?

מען צו וועלטלע;
כער בּילדונג און
מיטן צװעק צו
ישטודירן

אַגראָנאָמיע ,כּדי צו ווערן אַן.

ערדאַרבּעטער ,אַװעק קיין האָרקי ,וואו

הירש ווייס .האַלטנדיק ,אַז די העבּרעישע

פענישן ,ניט נאָר די יידיש?נאַציאָנאַלע,

נאַל חממזרח וממערב" ( 3העפטן ,וין
 1 ,69-- 4ה'--בּערלין  ; )9981רעדאַק?
טירט אויךף דעם זשורנאַל אציון" (,7981
אין דרי שפּראַכן; רעדאַקטאָר פון
דייטשן טייל איז געווען ד"ר נ .בּיר,1

בּוים ,פון פראַנצויזישן--בּערנאַר לאַזאַר).,

זיך בּאַזעצט אין בּערלין ,וואו ער האָט
אויך געהערט לעקציעס אין אוניװער:
סיטעט ,האָט ער אין משך פון יאָרן

דירך הונדערטער אַרטיקלען און פעליע=
טאָגען אין פּאַרשײדענע העבּרעישע און

יידישע צייטשריפטן (זהמליץ" ,חהצפירה",
זהדור",

זהצופה",

חהזמן?,

ײהבּקר? א

אַנד ,).װי אויך אין די רוסישע +תסגססם
און 81ססטוטץנצס

בּאַקענט

דעם יידישן

לעזער מיט דעם געזעלשאַפּטלעכן און
ליטעראַרישן לעבּן פון מערב:אײראָפּע- ,
אַן אויסגעצייכנטער סטיליסט ,אײיראָפּעיש
געבּילדעט ,האָט ער זיך אין דער העב.
רעישער ליטעראַטור קונה שם געווען
אַלס גלענצנדער פּאָפּולאַריזאַטאָר פון די
אידעען און השקפות פון די מערב?אייראָ.
פּעיִשע קריטיקער פון דער עסטעטישער
שול -- .אין יידיש

האָט בּ .דעבּיוטירט

פאַרנעמענדיק זיך מיט לעקציעס פון מיט אַן אַרטיקל איין ערנסט װאָרט  --אן
גמרא ,זיך געגרייט אין דער אַגראָנאָמי:
די חובבי ציון" (אין זמ'בּ פון ישראל
י
ק
צ
י
ד
ָ
א
ר
ַ
א
נ
שער שול ,אין די :08קער יאָרן געלעבּט
און בּערטע פלעקסער װדאָס
אין מאָסקװע ,געװען פון די ערשטע | הייליגע לאַנד"- ,)1 ,זדאַן א'ין דער
|-מיטגלידער פון דעם מאָסקװער נאַציאָ :סעריע װפאָלקס:בּיבּליאָטזעק" פון דעם
נֵאֵַל::ציוניסטישן סטודענטישן קריין חבּנ:
פאַראיין אציון" אַרױסגעגעבּן אַ בּיכל
ציון" ,זיך בּאַטײליקט אין װהמליץ" .,זיעקב'ס חלום" (?) ,און זיך בּאַטײליקט
{(דעם ערשטן אַרטיקל פאַרעפנטלעכט  /אין פּרצעס איודישער בּיבּליאָטעק" |ון
פּורים  2981 ,)1881אַװעק קיין ווין ,גע:
(ודעם גביר'ס נדבה"  --דערציילונג),
הערט לעקציעס אין אוניווערסיטעט או
ן
ס
ר
ָ
א
ט
ק
ע
ּ
פ
ס
אהיזפריינד" ,ג .בּאַדערס 
אין בּית המדרש לרבּנים פון אײויק
;
חיודישען פאָלקס:קאַלענדער" ,אדעם יודי,

בּריינין  --בייל

427

אין דער

אויך
פּרעסע,

טעגלעכער

וי /דער פריינד",

ײדישער

אדער װעג"

= -428

װאַרשע ,9091 ,זײז .)061

פון זיינע

העבּרעישע װערק ,װאָס זיינען געפּלאַנט

אוֹיף  03בּ . ,.איז אַרױס דערוויילע דער

און דערהױפּט אין פאונזער לעבּעף,
וואו אַחוץ קאַרעספּאַנדענצן ,אַרטיקלען
מרדכי בּ( ".נ"י ,3291 ,ז"ז  ,)313אַחוצ*
און פֿעליעטאַנען אויך איבּערגעזעצט
טאָמאַס קאַרלײלס עסייען .אין פרידריך דעם אין בּוכפאָרם אין העבּרעיש:
קרויסנס . 6200מז 2981 2אָפּגעדרוקט  -חמגבּוֹרי  ישראל" (ותמונות וציורים"
אייניקע זאַכן פון ידישן פאָלקלאָר  ,)2981-װפּרץ בּן משה סמולנסקין" (,7981
טעֶר

בּ .א"ט װכל כּתבי ראובן בּן

(בּתוכם אפַאָלקסמעשה דער דלות") אין ז"ז  ,)261חזכרונות" (וועגן א .צעדער=
| לאַטײנישע אותיות מיט דערקלערונגען ב!ּוים און דער פעטערבּורגער עפּאָכע,
אין דייטש ,אַרום  0191אַװעק קײן  ,9ז'ז  ,)03עאברהם מאַפּו" (,0091

אַמעריקע ,וואו רעדאַקטירט דאָס װאָכנ= .ז"ז  ,)051חסמאלענסקי ותולדותיו" (,1091
ז"ז  ,)73קחמשה הקונגרסים הציונים"
בּלאַט חהדרור" ,נ"י ,דערנאָך אין מאָנט:
( ,3091ז"ז  ,)84זכּתבים נבחרים" (,7191
רעאַל די טאָגבּלעטער חקענעדער אָדלער"
פון  2191 3בּיו  )5191 51און ז"ז  ,)51 +403חחיי הרצל" ( ,7191ז"ז
אַחוץ איבּערזעצונגען פון.| אדער וועג"י ( 9חדשים;,)414 - ,)6191---511 ,
דאַן

זיך

בּאַזעצט

אין

נ"י,

זינט

9191

רעדאַקטאָר פון דעם העבּרעיִשן זשורנאַל
התּורן" ,גלײַכצייטיק מיטאַרבּעטער פון

זיידישען טאַגעבּלאַט" ,װאו פאַרעפנט:

| לעכט א 00ַ5אַרטיקלען ,צװישן זי  --אַ
 0איבּער מערקװוערדיקע פּערזענלעב?
קייטן .,שריפטשטעלער ,כּלל:טוער ,בּויער

פון .ציוניזם אאַז"וו .,די לעצטע אאָרן
מיטאַרבּעטער פון /דעט טאָג" ,וואו ער
שרײיבּט רעגלמעסיק איבּער אַלגעמײן=
 -יידישע קולטור-געזעלשאַפטלעכע ,אויך

ציוניסטישע ענינים ,ליטעראַריש=קריטי:

ד"ר הערצל (דאָס גייע געטאָי) ,מאַקס
(ײפּאַראַדאָקסן?) ,פּראָפ ,משה
נאָרדױ
לאַצאַרוס

(זירמיהו

הנביא").

זינע

פּסעװדאַנימען :אבי-אסף ,מאָועס ב,
פּראָפּ .ד"ר בּ .מזס ,נקודה ,ד"ו ג .פע=

דערמאַן ,קולמוס ,רנבּן ,ד"ר שרײיבּער*
מאַן 8. ,א .א א .אַנדּ.
/ ,9עןן לקסיקון ציוני{ ז ,פישמאן,

,עי

אּיבּליאָ
א (בּ,מֹקום בּיאונרפיה" און ב
הקורא",
גראפיע פון זיינע װערק ,אַרטיקלען און צײט+
שריפטן ,װי אויךף פון די קריטישע ארטיקלען
אִיבּער אים ,אין העבּרעיש); ד ר חוה שטירא,
אױך אין ידיש זײנען
{,עין הקורא" ב--ג!
איבּער  .3/געשריבן געװאָרן צענדליקער אַרטיק+

שע עסייען ,אסַעריע זכרונות א"ט +פון
מײַן לעבּנסבּוך" ,נעמט אַן אָנטײל אין  -לען .,צום טײל אין צוזאמענהאַנג מיט זײן *06
יעויקן יובל ,זײ זײנען אָבּער ניס רעניסטרירטי
דער ציוניסטישער בּאַװעגונג און איז
געװאָרן,
יי
איינער פון די פירער פון דער הלב:
בּריל אדאָלף (טזן8811/ --6481 72
רעישער בּאַװעגונג אין אַמעריקע ,אָבּער
צו גלײַכער צײט אָנערקענט אויך זי  ) 8געבּ .אין קאָיעטיין ,מערן ,אַ זון פון
רעם בּאַװואוסטן תּלמוד-פאָרשער יעקב בּי,,
גרויסע נאַציאָנאַל:קולטורעלע בּאַדייטונג
דעם מחבּר פון /מבוא המשנה" א .אַנד,
פֿון דער יידישער שפּואַך און איז אקַעג-
גער

פון דעם

קאַמפּ צװישן

יידיש

און

העבּריש ,אין בכּפואָרם בּלוֹיז אַנישטיק
{ קליינער טײל פון זיינע װערק א"ט
אגעזאַמעלטע

שריפטען"

(פ"ג "השחר",

 0געענדיקט דעם פילאָסאָפּישן פאַ=
קולטעט און דעם װאַבּינער-סעמינאַר
אין צרעסלע ,זינט  1781געווען פּרײדו=
גער אין פראַנקפירט .מאַין און זיך אויס=

בריף

49

געצייכנט אַלס גלענצנדער רעדנער .פון

זיינע

יודאַיסטישע אַרבּעטן

האָט

אַ

שייכות צון ידישיסטיק זט? 69260168
 276111-ז6װ091646-0װ 031001ז814 66מ0661

זט (סעפּאַראַט:אָפּדרוק פון זיין בּרודעל
ד"ר נחמיה ברילס 
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08ט ,6

1

יאָרגאַנג,

פּראַנקפורט ,7781 ,ז"ז  ,)33ואו ער
ווייזט:אויף די וויכטיקייט צו פאָרשן די
אַלטע ליטעראַטור אין יידיש,

אין איר

גאַנצן פאַרנעם ,אין ועלכער ער זעט
אַפּראַטעסט פון דעם ידישן פאָלקס:
גייסט קעגן דער איינוייטיקער ריכטונג
פון דער טווקענער רבּנישער הלכהן
דאַן בּרענגט ער אַ ידיש:העבּרעישן
גלאָסאַר פון יאָר  ,6551פּראַגמענטן פון

דער ידישער געגראַמטער בּאַאַרבּע:
טונג פון רי יונה גירונדיס חספר היראה"
אײט ?חיי עולם" (פרײיבּורג )3851 ,און

עטלעכע צענדלינג שפּרוכן פון זעליג:
! מאַן אולמאַס /צוכט שפּיגל אָדער ספר
מראה מוסר" פפּראָג  8761און אַ רײ
| =שפּעטערע אויסגאַבּן)  --אין לאַטײנישער

ט;ראַנסקריפּציע ,מיט פילע דערקלערונ=
גען און הערות אונטערן טעקסט,
פן וו  38 ;104ש.44 ,

בּריל הירש (אַפּריל --1981
5

א!/

) געבּ .אין פּאָפּעליאַן ,שאַװלער

קוייז ,ליטע,

צו  71יאָר פאַרלאָזט

דאָס היימישע שטעטל ,זיך געלערנט אין
אוַוילנער גימנאַזיע ,אין אױיסלאַנד שטן2
דירט מעדיצין ,געענדיקט אין ענגלאַנד,
וואו געווען אַ מיטגליד פון דער בּריטי
שער סאָציאַליסטישער פּאַרטײ ,אידעאָ:
לאָגיש שטייענדיק נאָענט צו די װפאַר:
אײיניקטע" ,זינט  5191ואוינט אין
קאַפּשטאַט ,דרוםאַפּריקע ,פּראַקטיצירן?
דיק אַלס דקאטָאָר ,ער האָט אָנגעשריבּן
אַ רײ דראַמאַטישע װוערק ,װי פחרוב" --
אדרַאַמאַטיש בּילד אין איין אַקט ,װאָס

|

|

ר034

שילדערט די ליידן פון די יידישע הײמ:
לאָזע נאָך דער מלחמה; חשאול"  --אַ
בּיבּלישע דראַמע אין  4אַקטן (בּיידע
אין חודש:זשׂורנאַל חדרום:אַפריקע" ,יאַ* +
האַניסבּוױג ;32--2291 ,אין בּוכפאָרם.--
פ"ג חזליכט" ,קאֲוֹנע ,)2291 ,בּשעת
זַיין בּאַזוך אין אײראָפּע אַרױסגעגעבּן
אין בּערלין אַ זאַמלונג פאויפן שווצל"
(פ"ג חשװועלן" ,4291 ,ז"ז  ,)99װאָס אַנט=
האַלט :קאויפן שוועל"  --דראַמע אין
 3אַקטן (אויס דער צייט פון פאַרן חורבן

בית שני); ידי דרי"  --װאַן אַלטע
מעשה מיט אַ נײיעם נוסח" (דיאַלאָגן
צווישן יוסף בּן מתַּתיהו פּלאַװויוט ,יוחנן
בּן זכּאי און יוחנן בּן לוי); קאויף דער

גרעניץ"  --אַ סצענע אין איין אַקט
(שפּילט זיך אָפּ צװוישן אַ קאָנטראַבאַג:

דיסט און רעװאָלוציאָנערן),
381א)6881 21--/6
בּריל יחזיאל (1
געבּ .אין טולטשין ,פּאָדאָליע (לויט די
אומבּאַגרינדעטע ידיעות פון שמואל;
יוֹסף פין---אין אינדיע) .,וען דער בֹאַ
רימטער נוסע יעקב ספּיר האָט בּאַזוכט

אַלס משולח רוסלאַנד ,האָט ער דעם
יונגן 3ב ,,װאָס האָט געשמט פאַר אַן
עילוי , מיטגענומען
| דאָרט

אים

8551

זיין טאָכטער.
אַרױסצוגעבּן

קיין ירושלים

און

געמאַכט

פֿאַר

חתונה

 3681האָט בּ .אָנגעהױבּן
אַחודש:זשורנאַל ?הלבנון",

דערהויפּט פאַר חכמת ישראל ,ניט דעם

אָנטײל פון די אָנגעזעענסטע יידישע גע:
לערנטע; פאַר זיין אַרױסטרעטן קעגן דער
חלוקה ,אַרײנגעלײגט פון די ירושלימער
רעדלפירער

אין חרם

(דער טערקישער

פּאַשאַ האָט אויך פאַרמאַכט די דרוקעריי),

איז בּ .אַנטלאָפן קיין פּאַריז ,ואו ער
האָט  5681בּאַנייט די צייטשריפט אַלס
צװײיװאָכנבּלאַט און דערנאָך אַלס װאָכן:
בּלאַט ,די פראַנצױיזיש-פּרײיסישע מלחמה
און די בּאַלאַגערונג פון פּאַרין האָכּן

1

בּריל

+

יה

|
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אים געצואונגען אַריבּערצוטראָגן די" פ|ון חהישראלי" געווען זייער װייט פון
צייטשריפט פון פראַנקרייך ,וואו זי האָט
סיי  װי ניט געהאַט קיין לעזער .די
רוסישע רבּנים האָבּן דאַן געפּועלט בּײ

יידיש ,גאָר ניט קיין פאַרגלײיךך מיט דעם

ליימטן פאָלקסטימלעכן לשון פון זין
פאָרגייער  --דעם חקול מבשר";

אויך

| ד" -לעהמאַן ,דעם רעדאַקטאָר פון דעם

אין אינהאַלט איז להישראלי" גענליבּן

װאָכנבּלאַט  41641:1זסם,

ישטאַרק הינטערשטעליק לגבּי דער דער

אָרטאָדאָקסישן

מאָנטער צייטשריפט,

האָט אַנטהאַלטן

ער זאָל אַרױסגעבּן דעם .יהלבנון" אַלס
בּלוין א פּאַרעװען מאַטעריאַל (פּאָליטע=
העבּרעיִשע אױסגאַבּע פון  164151אָנצן:
שע איבּערויכט" ,שאידישע נאַכריכט?",
פירן דעם קאַמפּ קעגן דער השכּלה און
רעפאַרם=באַװעגונג ,בּ .האָט זיך בּאַזעצט  .זפערשיעדענע נייעס" ,עאויס דער וועלט?
אין מאַינץ ,וואו .ער האָט געעפנט אַ געשיכטע" ,אַמאָל אויך ארייזע בּריעפע"- ,
יידישעדרוקערי ,און אין מערץ  3781אָן אַטימן פון אַקטועלן פּובּליציסטישן
אָנגעהױבּן אַרױסצוגעבּן זאין דער רצי שטאָף אויךף די בּעלעטריסטיק איז
דאַקציאָן דעס הלבנון" אויך איַידיש בּ-אַשטאַנען בּלויז פון איבּערזעצונגען
= װאָכנבּלאַט זהישראלי"{ צום :2טן פערטל( ,ואידישע ערציילונג" -ז-א-יין געשיכטע

ויאָרגאַנג ,בּיי דער געלעגנהייט ,װאָס ער' .װאָס האָט זיך פּאַסירט מיט רבּי אלחנן"
האָט עטװאָס פאַרגרעסערט דעם פאָר? און ?דער טאַנץ צום טויט"  --איבּער?
מאַט פון דער צייטשריפט ,שרײבּט עה זעטצט פון אאיזהאַעליט" פון ז ,ל .אויס
אין אַוענדונג ,אן די געעהרטען לעזער" :גראדנא)+ ,ײ צייטונג האָט דעריבּער קיין -
 אמיר געבּין אַרױס לדהעםישראלי" נור ע|רפאָלג ניט געהאַט און זי האָט זיךאום מיט צווירקין צו דעפ וואהל פאָן שוין נאָכן :91טן נומער אָפּגעשטעלט,
4אָר
בּאַנײט איז זי געװאָרן ערשט אין י
אונזערע ליבּע ברידר אן חיוק דתנו
אַרום ,כ"ך אב  ,7781אפשר אין צוזאַ
הקדושה ,אזו .ויא צום פערבעסערין
מענהאַנג מיט דעם דאַן אויפגעװאַכטן אינ= -
דעס מאָראַלישען אוג װיסענשאַפטליכען
טערעס צו אַ יידישער ציטונג צוליב
צושטאַנד צווישין אייך ...איינע צייטונג
ד
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וויא דער זהישראלי"? איסט איינעס פא
ו
עלכער
דיעוע

זאַכען,

וואס

אונזערע ברידער

דער

זהישראליי

האָט געווידמעט

וייער

פיל פּלאַץ אין די וועכנטלעכע פּאָליטי:
שע איבּערזיכטן ,אין דער (פֿאָררעדע"
אין :1טן נומער שרייבּט די רעדאַקציעג

אין רוסלאַנד אוג אין פּאָלען אָדער אין
אַנדערע לענדער ,װאָס פערשטעהן ניט
 זייעו לאַנד שפּראַך אויך קיין לשון קודש,זליבּער לעזער ,דער פישראלי" ,וועלכער
בּרויכען זײיער נייטיג ,.דיא אַרבּיײט
איסט ניט אַזוֹי לייכט וויא מען גלױיבּט ,זיך היינט פאַר דיר פארשטעלט ,אין
איבּער הויפּט וייל מיר מוסטען זיך קיין פרעמדער אין דיינע אױגן ,דוא
דאַרפסט איהם ניט  בּייא דעם "שלום 
צווינגען צו שרייבּין אין זאַרגאָן , איין
עליכם" פרעגען ,װער זייט איהריר' קרוב,
שפּראַך ,װאָס זאָל אונז צו קיין בּוֹשה
זיין ווען מיר .זיינען מודה אַז מיר קאָ :פאָן וא קומט איהר און װאָס װילט
איהר די ישראלי ,,,ער איו דיין אַלטער
נען איהר ניט זייער גוֹט .מיר שריבּין
ליבּער  01ציילען גוט דייטש ,פראַנצויזעש  -בּעקאַנטער פּאָן מאַינץ ,דוא קענסט שוין.פאָן פריערדיגע צייטען זיין קאַראַקטער.,
אָדער לשון קוֹדש ,אײדער  1צײלע
ער איז איין איינפאַכער וישראלי" ,ער
זאַרגאָן" ...און ווירקלעך איז די שפּראַך
4
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דערצעלט פיעל גייעקייטען ,װאָס פּאַסירט

ניכט שרײיבּען אין גאנץ ארדענערען

דערצעלען װאָס צוֹװישען דיא מלכים
אונ דיא מיניטטערן װערט געשפּראָכען,
אונ װאָס עס הערט זיך פאָן מלחמות,
אויך אידישע נייעקייטען אונ אַנדערע

געבען

זיך אין דיזער וועלט ,ער ווייס אויך צן | זארגאן",

ניצליכע

זאַכען

וייס

דער

ישראלי

עטװאָס אונפּאַסיגעס אָדער גאָר שלעכ:

דאס

אונזערע

בּרידער

זאלען

אנפאנגען צפויהלען דעם געשמאק פאן
איין שפּראך ,וואס זיא ווערט געשריע?
בּען אונ געשפּראכען מיט רעגעל און.
לאגיק ,אונ דאדורך וועלען זייא אנהיי;
בּען זייער לאנדשפּראכע צוא לערנען",

אימער צוא דערצעלען ,אוג חאָטשע ער
שפּרעכט זאַרגאָן אַזױא ויא אַללע יענע
בּיכליך שריבּער ,פאָן דעסטוועגען
מאַכט ער ניט קיין בּדחנ'ס און ליצנ'ס,
אונ װען דער ישראלי דערזעט אַמאָל

און ער זאָגט צוֹ אויך מיהע

-

אויך אין דעם נייעם גילגול איז בּ  --ס
יידישע צייטונג געבּליבּן דערעיקרשט אַ
אינפאָרמאַטיװער און בּאַלערנדיקער אי

גאַן ,און די בּעלעטריסטיק איז בּאַשטאַ:

נען בּלויז פון היסטאָרישע נאָװעלן אויס -

טעס אין אַהױן אָדער אין אַשטאָט װאָ
ער טוט אַרום װאַנדערן ,דערצעלט ער עס

דער דייטש:יידישער ליטעראַטור ,איבּער?

נור דאַמאָלסט ,װען ער זעט איין דאָס

וויסע אַקטואַליטעט אַחוץ די פּאָליטישע

דאַמיט ,,,װעט ער נוצען בּרענגען ,אוג

אַז ער דערצעלט שוין אַזעלכע זאַכען,
זוכט ער אױיף אַזעלכע ווערטער אוו

אַזעלכען טאָן צו זיין דערצעלונג דאָס

ודער װאָס פאן אים דערצעלט װערט

קען גאָר ניט בּרוגז זיין" .און דורך
דער גאַנצער צייט פון זיין עקסיסטענץ
האָט דער חישראלי טאַקע געשטרעבּט,
קיינעם ניט אַרינצובּרענגען אין אבַּרוֹגז
און זיינע אָרטאָדאָקסישע אָנשווּנגען
האָט ער דורכגעפירט ניט דורך ספּ:/

ציעלע אַרטיקלען ,נאָר דאָס רוב דורך
דער אַלגעמײינער טענדענץ פון דעם אָר;
גאַן און טײילמאָל דורך אװַעלכער

געזעצט פון אגַעװויסן של"ג ז"ך ,אַגע:

אַרטיקלען האָבּן דער צייטונג צוגעגעבּן
די קאָרעספּאַנדענצן פון די יידישע ישׁו:
בים אין מזרח? און מערב:אײיראָפּע ,הגם
אויך פון די קאָרעספּאַנדענטן האָט בּ.
בּיי דער געלעגנהייט פון פאַרגרעסערן

די צייטונג בּיז  8ז"ז אין פאָליאָ (זינט

6ג 62

תּרל"ח)

פאַרלאַנגט,

אַז זײיער

יקריטיק" זאָל זיין ערנסט ,װאָרעם חווען

דיא קריטיק איז שפּאטענד פערליערט 
זיא איהר ציל" ,די קאָרעכ פּאַנדענצן זיי:
נען שוין אָפּט געשריבּן אין אַ בּעסערן

יידיש .נאָך די פּאָוראָמען פון  1881האָט /
בּ ,דערהױיפּט אין אהלבנון" ,אָנגעהױיבּן

עס

אַרױסצוװײזן אגַעוויסע נייגונג צו חיבּת?

הייט ,די שפּראַך פון דער צייטונג איז

ציון ;און ער האָט פאַרלוירן די שטיצע
פון דער ידישער אָרטאָדאָקסיעת אין

דייטשט ,און אַז דאָס איז געווען אַבּאַ:

בּלעטער

איז בּאַמערקונג בּיי פאַּאַסיקער געלעגנ;

די גאַנצע צייט געבּליבּן שטאַרק פאַר;

וואוסטזיניקע

טענדענץ,

וייזט ,למשל,

דײיטשלאַנד,

און זיינע בּיידע װאָכן;

האָבּן זיך אָפּגעשטעלט.

אגם

האָט אין דעם אונטערגאַנג פון יהישראליי

ב  --ס ווענדונ
ג זאן דיא לעזער" ,אין  -אויך געשפּילט ארַאָלע דער פאַקְט .װאָס
4טן נומער פון בּאַנייטן הישראליי,
צעדערבּוים האָט דאַן אָנגעהױבּן אַרױס -
וואו ער שרײב
ּט ,אַז עס האָט אים פיל צוגעבּן אין פּט?בּ זיין זיודישעס פאָלקס/ +
פרייד געמאַכט ,װאָס יאיין טהייל פאן בּלאַטט" ,וועלכעס האָט אַסך מער גע:

דיא לעזער
ווינשען דאס װיר זאללען | קענט בּאַפּרידיקן די יידישע פאָלקסמאַסן

בּריל

4295

|

פון ר' שמואל מאָהליווער ,אַלס גוט
בּאַהאַװנטער אין די בּאַדינגונגען פון
א"י ,בּאַקומען אשַליחות פון דער װאַלי?
אַנס" .אינצואָרדענען אין א"י אקַליינצ
גרופּע יידישע קאַלאַניסטן פון רוסלאַנד,

 -די געשיכטע

פון דער דאָזיקער נסיעה

און די צרות װאָס ער איז זיך אויסגע=

שטאַנען צוזאַמען מיט די  21קאָלאָניסטן,
; מיט וועלכע ער האָט געגרינדעט די קאַ:

לאָניע עקרון ,האָט ער בּאריכות בּאַ:
שריבּן אין זיין העבּרעישן בּוך חיסוד
המעלה" ( ,)3881צוריקגעקומען פון א"י,

האָט ער זיך בּאַזעצט אין לאָנדאָן און
אָנגעהױבּן אַרױסצוגעבּן אװַאָכנבּלאַט
אין יידיש ?השולמית" ,אָבּער די צֵי=

טונג האָט קיין גרויס ערפאָלג ניט גע2
האַט ,ווייל די צאָל יידן אין ענגלאַנד
איז געװען דאַן צו קליין ,בּפרט או
בּ .האָט געהאַט אויסצושטיין די קאָנקן?
רענץ פון ווינטשעווסקיס ;פּוילישען אי:
דעל" (שפּעטער חדי אידישע צוקונפט"),

|

בּריל (ליפּ) יצחק-ליפּע (זוןע|22

אין רוסלאַנד ,װאָס פאַר זי דערהופּט איז
דאָך דער זישראלי" געווען בּאַשטימט.,
האָט בּ ,.לויט דער רעקאָמענדאַציע
1

-

0632

) געבּ .אין מאַינץ,

--+4

צו  01יאָר מיט זיין פאָטער ,יחיאל בּ.

אַריבּערגעפאָרן קיין לאַנדאָן ,וואו ער האָט
בּאַזוכט אפַאָלקסשול ,דאַן שטודירט אין
 = ,/45006געווען אלַערער אין
8
 -פאַרשיידענע שולן און צוֹ  02יאָר זיך

אָנגעהױיבּן אָפּצוגעבּן מיט זשורגאַליסטיק,
מיטאַרבּעטנדיק אין פאַרשײידענע ענגלי:

ושע

צייטשריפטן,

6981

געלעבּט

אין

בּערלין ,מיטאַרבּעטער פון 61 .6003168
 ,1אין דעם אייגענעם יאָר איינגע?
לאַדן אַלס רעדאַקטאָר פון חדעם אידי?
שען עקספּרעסס" און חדעם אידישען
רעקאָודער" ,װאָס אקַריסטלעכע צי=
טונגס-קאָמפּאַניע האָט אָנגעהױבּן אַרױס=
צוגעבּן אין לידס ,כּדי צו געווינען יידי=
שע שטימען פאַר דער ליבּעראַלער פּאַרף 
טי

שפּעטער

האָט ער געפּרװוט בּאַי

נייען אין לאַנדאָן דעם חהישראלי" ,װאָס.
איז אָבּער דורך אַ צופאַל בּאַיקאָטירט
געװאָרן פון דעם יידישן עולם--9981 .
 1האַרויסגעגעבּן אַ אילוסטרירט יידיש

און פון די האָפּענונגען צו פאַרשפּרײטן
די צייטונג אין רוסלאַנד האָט זיך אויך

װאָכנבּלאַט פאַר פֿאַרװײלונג און הומאָר
אונטערן אויסטערלישן טיטל װפּיפּיפאַקס"
מיט זאַקהײמען (דער פּוילישער ליט=

גאָרנישט אױיסגעלאָזט ,ווייל די צענזור

גְלֵייב=

האָט פאַרבּאָטן אַרײנצולאָזן יידישע ציי:

= טונגען 6881 ,האָט בְּ .געפּרוּװוט בּאַנײען

װאַק") אַלס הופּטמיטאַרבּעטער,

צייטיק מיטגעאַרבּעט אין  05661סמד
6ססזהס

און 60003

מ5שסן.

סעז,

7הלבנון" (יד:אחת מיט ר' יצחק

דאַן אױסגעװאנדערט קיין נ"י ,וואו ער

דאַנציג אין פּט"בּ) ,בּאַװיזן אַרױסצוגעבּ
 בּלויז  31נומערן ,און אין אשַיינעםפרימאָרגן האָט מען אים געפונען טוט

איז אַ פּאָר יאָר געווען אַ מיטאַרבּעטער
אין דעם טאָובּלאַט חדיא אידישע וועלט"

דעם

זיצנדיק בּיי זיין שרײבּטיש מיט דער
פּען אין דער האַנט -- .בּ .האָט אויך
/אַרױסגעגעבּן אַ רײי מיטלעלטערלעכע
כּתב:ידן (א"ט זיין לבנון"? ,פּירוש רבּינו

חננאל" ,חספר אגרות" ,שבּאר הגולה").,
ען 1114 ,סם 1/ ,פין, ,כּנסת ישׂראל",
 0צייטלין, ,קרית ספר" (פאַרצייכנט),

זי

און זינט  3091רעדאַקטאָר פון איר ענ=

גלישער אָפּטײלונג .די לעצטע אָרן
רעדאַקטאָר פוֹן דער ענגלישער אָפּטײ?
לונג פון זיידישען טאַגעבּלאַט" ,בּ .האָט

איבּערגעזעצט אויף ענגליש פאַרשייז ענע
נאָװעלן אויס חדעם יידישן לעבּן ,צ"א.--
חדי קליאַטשע" פון ממ"ס ,זיך אויך בֹּא=

טײיליקט אין דער אַמעריקאַנישער ענצי=

בּריל
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קלאָפּעדיע (אַרױסגעגעבּן פון שסאן סחך
28/זס410 1צ),

ועגן

געשריבּן

דער

יידישער דראַמע אאַז"ו.
דור רבּניו וסופריה ,שׁ ,ו421--32 .
כּהן-לאַסק (אין זיין געקראָלאָג אויף משה

יי חי
בּי),

בּריל משה (--651..או )1291 /געבּ.
אין פּאַריז (?) ,אַ זון פון יחיאל ב .זיין
שטודיום דורכגעמאַכט אין דײיטשלאַנד
און אין דער הויכשול געווען איינער
פון די בּעסטע תּלמידים ,פון ועלכן די

פּראָפּעסאָרן האָבּן זייער פיל ערװאַרט,
אַבּער צװאַמען מיט זיין פאָטער האָט
פאַרלאָזן

ער געמוזט

דײטשלאַנד

און

84

י

הגם אויפגעצויגן אין דייטשלאַנד ,ווייט
פון דער לעבּעדיקער יידישער פאָלקס
שפּראַך ,האָט ער דאָך געשריבּן אגַאַנץ

פּאָפּולער יידיש ,אָפט פלעגט ער אַרױסף /

טרעטן קעגן די יאַהודישע פּני און אומ=
דערשראָקן פאַרטײידיקט די ידישע
|מאַסן ,דרוקנדיק אין זיין צייטונגג ראַ*
מאַנען מיט אַ יידישן אינהאַלט ,װי לעה=

מאַנס ,אָדער בּיקאָנספילדס (זדוד אלראי"),

פלעגט ער זי גלייך פון דייטשן אָדער

ענגלישן אָריגינאַל זעצן אין יידיש מיט
גרויס געשווינטקייט,

אינגיכן האָבּן זיך

אַרום חהשולמית"

גרופּירט

אַ ריי יונגע 

יידישע שרײיבּער ,װי היימאַן פּאָלסקי,
ווידער אָנהײבּן זיין שטודיום אין ענג:
לִישׁ .,אויך פון דעם איז ער בּאַלר אפ
אייזיק בּערמאַן ,אברהם וװערמאַנט ,י,ל.
אייזיק
געריסן געװאָרן ,ווייל ער האָט געמוזט ' דאָלידאַנסקי ,שלאָם ,זאַקהײם,
העלפן דעם פאַטער אַרױסצוגעבּן דעם .סטאָן ,חבל הוראָװיץ ,י .ח .כֹּהןלאַסק
א .אַנד ,נאָכדעם וי פהשולמית" האָט
,השולמית" ,אַרבּעטן אין אַדמיניסטראַ?
ציע ,זעצן ,דרוקן אאַז"וו , װען יחיאל זיך צוליבּ אַ זעצער-שטרייק אָפּגע=
בּ .האָט בּאַנײט דעם חהלבנון" ,האָט זיך שטעלט ,האָט  ,3אַרױסגעגעבּן דעם
די אַרבּעט פאַרטאַפּלט ,און די פאַמיליע זאידישען טעלעפאָן" ,אװאַָכנבּלאַט ,און

האָט זיך ווייטער געראַנגלט שער אין

צײטונג,
שפּעטער אויךף אַ טעגלעכע
אָבּער צוליב אפַּראָצעס פאַר בַּאֲלֵיידִי=

צוזאַמען מיטן עלטערן בּרודער ליפּ גע?

קונג(אלייבּעלי) ,װאָס איז אין ענגלאַנד

קאַמפּ פאַרן קיום,
פּרװוּט

וייטער 

זהשולמית",

נאָכן פאָטערס טױט
אַרױסצוגעבּן

דעם

גלייכצייטיק אויך פיל גע?

שריבּן אין דער יידיש-ענגלישער צייט:
שריפט

נױט

04

6ש,6/0611

פון דער פּאַמיליע

פאַרבּונדן

מיט

אומגעהײערע

הוצאות ,

האָט ער געמווט אָפּשטעלן די צייטונגן

הגם ער האָט געדאַרפט בּאַצאָלן טאַטיס=

די

פאַקציע בּלויז אַ פּאָר גראָשן ,אָבּער די

איז געװאָרן

פון בּיידע צדדים האָבּן אַרי=

אָנּער

הוצאות

װען ליפ האָט

בּערגעשטיגן די סומע פון  0001פונט.
זינט דאַן איז בּ .אַװעק פון דער ײדי=

זיך פאַרמאַכט ,איו משה בּ .געװאָרן
דער איינציקער שפּייזער פון דער פאַ?
| מיליע דורך געבּן לעקציעס פון ענגליש,
דייטש און פראַנצויזיש ,אין אקַורצער
צ!ייט אַרום האָט ער ווידער בּאַנײט דעם

פאַר װעלכער ער

אַלץ גרעסער,

בפרט

חתונה געהאַט און דער ?השולמית" האָט

!השולמית" און די ערשטע צייט אַלײן,
אָן שום עמעצענס הילף ,געשריבּן ,רע:

דאַקטירט ,געזעצט און עקספעדירט די
צייטונג ,אַרבּעטנדיק איבּער די כּוחות,

שער צייטונגסװועלט,

האָט אין ענגלאַנד מיט פיל מי אוך
פעיקייט דורכגעלייגט אַ ועג,
פּריװאַטע מיטטיילונג ,פון י ,ח ,כּהױלאַסק,
װי אויך זײן געקראָלאָג אין דער לאָנדאָנער
 ,צייט" 8ו,1/

ביל עזריאל  --געווען דיין אין
פּעשט,
*הדרת

אונגאַרן . ,אַרױסגעגעבּן

אַ ספר

קודש"  --מיט אַ איבּערזעצונג

.94
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אויף יידיש:דייטש ,װאָט אַנט
דינים אויף ראש:השנה ,עשהארַתלט די |דער יידישער גאַס ,צום טייל אויך לײ -

רישע און נאַט!רלידער ,כּמעט אין אַלץ
אױסגאַבּן פון א .רייזען ,װדיאָס נייע

ימי

ת|שובה ,יום:כּיפּור און אויך דאָס משניות.

ידערצו פון ראש השנה און יומא ,אויך.
אַ לוח בּיז וי תּר און דעם פּלאַן פון בּית
שני (אָפען,)7281 ,

לאֲנַדיױ א .אַנד{.

אין די װאַרשעװער

ײטעלעגראַף" , שהיינט"- ,אפריינד?= ,אין
 5 :פּרצעס

זמ"בּ חיודיש"? ,אין דער

גן:יעקב ,אוצר הספרים; ן 2 1111
 ./ריגער יאידישער שטימע" א"ר פון בּעַל.
בּריס
 -- 2טאָװסקי חיים =יעקב 0װ / 2/מחשבות ,אין קרינסקיס װראָמאַנצײטונג" -
)
ג
ע
ג
ב
ּ
ע
,
ש
ר
א
י
י
ן לאָדז,
בּן אוֹיך בּילדלעך אין

 .זינט  5191מיטאַרבּעטער

פאָלקסבּלאַט?'

(לעצטנס

פּיאָוע אי

פון װלאָדוער

בּר=מזל ,פאַר א .רייזענס װאײיראָפּעיִשער
ליטעראַטורױ איבּערגעזעצט שירים פון

א"ט ונײער

פאָלקסבּלאַט") 42--2291= ,אַרױסגעגעבן
|

ייולי
וס סלאָװאַצקי ,לענוי א ,אַנד..בּשעת 

-

אַ וועכנטלעך וויצבּלעטל חדער תּכשיט",
אין בּוכפּאָרם  --אַ זאַמלונג
ג
גאַסנבּילך;  -עפאָרן קיין רוסלאַנד ,דאָרט עלנט און
לעך און
| דער מ
לחמה פאַרלאָזן װאַרשע און אַװעק:

מאָנאָלאָגן א"ט פמלחמה:צייט" -

(לאָדז,6 ,

ז'ו .)20

פאַרפאַסט

אַ

צײיטונגסראָמאַן א"ט װאַ װעבּערהויף".
בּרכּהן משה ( )191.,-- 5681געבֿ,
אין פּאָלאָצק ,װיטעבּסקער גופ ,אין דער

פאַמיליע

פון אַ שוחט.

דערצויגן גע:

װאָרן טיילווייז אין דאעַרבּיייִקער יירי,

שער קאָלאָגיע ,טיילווייז אין זיין גע:
ב|ּוירנשטאָט ,װאו ער האָט געלערנט
אין חדרים און בּית:המדרש .שוין אין
|דער

פריסטער

רעישע שירים,

יוגנט

געשריבּן

העב:

אָבּער צוליב די ניט

(גינסטיקע מאַטעריעלע אומשטענדן האָט.
זיך זי
ין בּאַגאַבּווג ניט געקענט נאָרמאַל

אַנטװיקלען.
לעבּנסיאָר,
ל
ע
ב
ּ
נ
ד
י
ק
אין װאַרשע אֲל
העבּרעיִשע
ר
ל
ע
רער ,אונטער דער די

איינזאָם

געשטאָרבּן,

גיט זוכה געװען

אַפּילן צוֹ אַ נעקראָלאָג אין דער פֿרעסע- .
מ .בַּאַסין ,אנטאָלאָגיע

|,1

:

בּרכות וז (און = 681

.

)

געבּ .אִיןטשאַוואוס ,מאָהליעװער גובּ ,
שטודירט אין פּאַריז אין דער סאָרבּאָנע,
אָבּער צוליבּ דער וועלט:מלחמה געמוזט
דאָס שטודיום

סטישע טעטיקייט
אָנגעהױבּן 0191
אין

איבּעררייסן ,זשורנאַלי;

חפ רייבך",

זאונזער לעבּעןי,
חהזמן",,הצפירה",

זיהעולם",

שפּע:

ערשט אויף דעם 04:0טן  .טער אין לאָנדאָן

רעקטער השפּעה פון אברהם רייזען אָנ:

געהױיבּן צו שרײבּן לידער אין יידיש,
פון זײ דאָס ערשטע פאַרעפנטלעכט
|
אין

א ,רייזענס זמ"בף  װיאָהרבּוך

פּראָ| 2

גרעס" ( 5091דאָרט איז אויך געדרוקט
זיין בּילד זיענקעל לעדרער") .זינט דאַן
זייער פיל געשריבּן און געדרוקט זיינע
פאָלקסטימלעכע ,באַּיסל שוין פצּושוטע

י
|ידישע

לידער ,דאָס רוב בּילדער פון

זיך

בּאַטײליקט

אין לדער צייט",
'
 5191אַװעק קיין אַרגענטינע ,אין דער
קאָלאָניע  דאָמינגעז ,פּראָװינץ ענטרע;

ריאָס , אַרױסגעגעבּן זינט אָנהײבּ 6191

אַ װאָכנבּלאַט דער קאָלאָניסט" (צוזאַמען

מיט יוסף מענדעלסאָן) ,וועלכע איז אין

מערץ  7191אויפן :54טן נומער ,בּּיי אַ
טיראַזש פון א 00ַ5עקז ,.אונטערגעגאַנ;

גען צוליבּ די רדיפות

פון דער יק"א;

אַדמיניסטראַציע ,װאָס קעגן איר האָט

+

.

|
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בּרכות

די צייטשריפט אָנגעפירט אקאַַמפּ ,מיטן
און זיינע איינדרוקן פון דאָרט געשיל:
דערט

/

אינגיכן געמוזט אַװעקגײן .אַרבּעטן אַלס
שניידערין .,שפּעטער איז זי געווען לע
רערין פון האַנטאַרבּעט אין דער מיג;
סקער יידישער האַנטװערקער:שול ,שרייבּן
האָט .זי אָנגעהױבּן זייער פרי ,צו  9יאָר
האָט זי שוין געפירט אַ טאָגבּוך ,צו 61

| יידישן לעגיאָן געקומען קיין ארץ:ישראל
אין דעם בּוך פאונטערן שאָטען

פון חרמון" (ג"י,8191 ,

944

ז"ז  )562און

אין די נאָך נפיאטַרעפנטלעכטע חדער
ײווען

יאָר  --אָנגעשריבּן איר ערשטע דער:

ידי לבנה שיינט נישט"  --ארַאָמאַן פון

ציילונג איענקעלע" ,צו  --71די דערצלל:

ווצכטער"--אַ פיראַקטיקע דראַמע,

לונגען ?/טשאַד" ,קערװאַרטונג", ,אויפן
בּית:עולם" ,דעגיוטירט האָט זי 9981

דעם אַרבּעטער?לעבּן ,חאין די זאַמדיקע
קליידער"  --אַגרויסע דערציילונג אויס

דעם לעבּן פון דעם יידישן לעגיאָן אין

אין אדעם יוד"

דער דערמאַנטער

מיט

דערציילונג גיענקעלע" ,װאָס האָט גע:

א"י= ,װי אויך אין אסַעריע אַרטיקלען
אין דער ניייאָרקער יידישער פּרעסע.
זיך בּאַטײליקט כּמעט אין אַלע יידישע

צויגן אויף דער טאַלענטפולער שריפט?
שטעלערין די אויפמערקזאַמקײט,
אַלע אירע נאַװעלן און עסקיון

כּמעט
זיינען

צייטונגען פון ניוײיאָרק ,אין דעם טאָ:
ראָ טער זאידישען זשורנאַל? ,אין דער

געדרוקט געװאָרן אין איוד" און דער

האהעברי",

חתונה,

-אצוקונפט",

חהמזרח",

7פ .א .שי",

זהמולדת",

נאָך אין פריינד".

נאָך דער

וואוינענדיק מיט איר מאַן ,אצַאָנדאָק?
טאָר ,אין אדַאָרף פון טאַראַטאָװער גובּי,

0100/ז00ס 0961

א ,אַנד ,געשריבּן אויך ארַיי דערציי?
לונגען אויס דעם יידישן לעבּן אין אַר2

איז זי אָפּגעריסן געװאָין פון דער יידי:

יי

און נאָר

גענטינע.,

פון

פּסעװדאָנימען:

זיינע

שער

ליטעראַרישער

סביבה

אידעלסאַן ,אַ .סאָסין ,זצום ,א .מענדעל?

גאַנץ זעלטן געדרוקט זיך ,אָבּער פיל
געשריבּן ,די שטימונגען און איבּער?

בּרנות רחל (-- 0881 32/
) געבּ ,אין מינסק ,װייסרוסלאַנד,

לעבּונגען פון פאַרװאָרפן זיין אין אַ װײטן
פרעמדן רוסישן ישוב האָט זי געבּראַכט

איר פאָטער ,װאָלף ,אַ משכּיל און זייער
באַּאַגאַבּטער מענטש ,האָט פיל געשריבן
אין העברעיש,
אָבּער זיינע כּתבים
פאַרעפנט?
ניט
לעכט ,ער האָט
אַלײן זיך פאַרנו;
| מען מיט דער
דערציונג פון זיין.
גער;טענער טאָל:
טער ,האָט זִי גע:
לערגט העבּרעיִש ,אַװי אַז (נאָך קינדווייז

אויסדרוק אין איר נאָװע=

סאָן ,אפַרעמדער ,אבּו סאַלים,

| האָט זי פריי געלייענט

פּוס װערק אאַזיוו,

דעם תּנך ,נאַ:

צו  9יאָר אין איר

דער .פּאָטער געשטאָרבּן

און זי האָט.

| צו אַ שטאַרקן

לע זצװי .קברים" (עפרינד" ,)0191
ערשט דער גרויסער הונגער אויף דער
װאָלגע  0201ואָט זי צוריקגעבּראַכט.
מיט איר פאַמיליע אין איר געבּורט?
שטאָט .די לעצטע יאָרן האָט זי פאַר=

עפנטלעכט אייניקע גרעסערע דערצי=

לונגען אין ,צוקונפט",
|

װי /די קראָם"

( ,)16:--642 ,2291דער משומד" (,3291
; ,)16מאיר קוגדען" ( ,)1/ ,4291אדער
אַלטער בּית:עולם" ( ,4291ע) ,פון אירע

יפילע װערק,

צװישן זיי אויך אייניקע

דראמען ,איז נאָר אגַאַגץ קלײיגעױ טייל -
אַרױֹט אין בּוכפּאָרם

א"ט

/אַ זאַמלונג

דערציילונגעף (ווילגער פ"ג ב ,אק.לעץ:

|
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(גרמות ==בּרענדער  ---בּרעגער.

קין ,2291 ,ז"ז  ,)69און דאָס אין די
הויפּט:סיבּה ,װאָס די יידישע קריטיק
האָט אַזױ װייניק זיך בּאַשעפטיקט מיט
איר שאַפונג ,ארַעאַליסטין מיט אַ ביי=
גונג צו ליריזם און מיט אַ פיינעם חוש
פאַר פּסיכאָלאָגישן אַנאַליז ,שילדערט בּ
דערהױיפּט דאָס לעבּן פון דער יידישער
פרוי און מוטער ,פון דעם יידישן קינד,
פון דער יידישער אַרבּעטערין ,דאָס יידי?

שע פאַמיליענלעבּן בּכלל ,אייגיקע אירע

|

-

4

דעם קאָמיטעט געקומען  1291קיין בּער*
לין; צוֹ דעה צייט האָבּן .,צוליבּ דער
פאַרקלענערונג פון יידישן ישוב אין

סקאַנדינאַװיע ,אויפ .גהערט אויך /דאָס
װאַכענבּלאַט" און חדי פאָלקסהילףי7191 ,

האָט בּ ,געגרינדעט דאָס ערשטע יידישע
קאַרעספּאַנדענץ:בּיוראָ פאַר יידישע צי:

טונגען א" /סקאַנדינאַװיענס

יודישעצ

קאָרעספּאַנדענץײ (סיק) ,װאָס האָט פונק:
ציאָנירט בּלין אַ האַלבּ יאָר4291 .,
אַרױסגעגעבּן אין בּערלין די וועכנטלע=

נאָװעלן ,וי קאונטער :בּאַרג ,שצווײי
זײנען וכע קיודישע אילוסטרירטע צייטונג",
קברים" ,זעטעלע" א .אַנד,,
איבּערגעזעצט געװאָרן אין רוֹסיש און  -בּרענער גאָלדע (אַרום --- 0981
) געבּ .אין דער ליטע (?),
אויך אין דייטש. ,
אױסגעװאַנדערט קיין דרום-אַפריקע ,וואו
בּרענדער  יִשראל מ=איר ד"ר

- 8881 9ווא'?7/ /

=) געבּ אין

סטאַניסלע ,מזרח:גאַליציע ,אין אַ סוחרי:

שער פאַמיליע ,יידישע דערציונג בֹּאַ5
| קומען אין חדר ,דאַן שטודירט אין גימ?
נאַזיע און  3191געענדיקט אַלס דאָק?
טאָר פון רעכט דעם קראַקעװער אוניי
ווערסיטעט ,פּראַקטיצירט אין פאַרשיי?
דענע געריכטן פון גאַליציע און שפּע=
טער פון וין ,זיך בּאַטײליקט מיט
סקיצן און שירים אין פאַרשיידענע
יידישפּוילישע

און יידישע צייטשריפטן

פון גאַליציע ,אין בּוכפאָרם אַרױסגעגעבּן
זאאַַמלונג שירים א"ט יאין שטורם פון
לעבּען" און אַ בּאַנד פּראָזע א"ט /ז5
מער:נעכט" ' (קראָקער פ"ג אשולמית",
 5191 ,)2191 ,1איבּערגענומען די

רעדאַקציע פון דעם ידישן װװאָכענ?

בּלאָטח אין קאָפּנהאַגן ,וואו געווען אויך
סעקרעטאַר פון דעם װהילפסקאָמיטעט

זי האָט געדרוקט לידער אין פאַר.

שיידענע אױסגאַבּן ,למשל ,אין עדער
ניער צייט"  2191א .אַנד ,זינט 4191
אין אַװוסטראַליע,

בּרענער יוכף:חיים (1881

שן

 )1געבּ ,אין ניי:מלין ,טשערניגאָװוער
גובּ ,די האַרטע טרויעריקע קינדהייט בי
זיינע אָרעמע עלטערן

(זיין פאָטער איז

געװען אַ מלמד).
האָט זיך שווער
געלייגט אויף זיין
נשמה ,פון 55טן
יאָר אָן האָט ער
געלערנט אין חדר,

צו  51יאָר אַװעק
אין דער בּאַוואו?

סטער ישיגה פון
פּאָטשעפּ ,צוזאַמען מיט דעם ראש=ישיבהס
זון אוריניסן גנעסין אַרױסגעגעבּן אגַע:

פאַר די מלחמה:און פּאָגראָם:געליטענע  -שריבּענעם זשורנאַל װפּרחים" ,דערנאָך
אַװעק קיין בּיאַליסטאָק צו פאַרנעמען
יידן" און שפּעטער גענעראַל:סעקרעטאַר
פון דעם

חסקאַנדינאַװישן

יידישן

צעָנ-.

טראַלן הילפסקאָמיטעט* און רעדאַקטאָר
פון זיין אָרגאַן װפאָלקסהילף" ,אַלס לֵיי=
טער פון דער בּערלינער אָפּטײלונג

פון

|

זיך מיט עפּעס אמַלאכה ,אָבּער קין .
פיזישע אַרבּעט ניט געפונען און אָנגע:
קומען צו אסַופר סתּ"ם ,שוין דאַן ,װײיזט

אויס,

געווען אונטער דער השפּעה פון

844

|

|

בּרענער

זבּונד" ,,אַרום  8981אַװעק קיין האָמעל,
אַ געוויסע

צייט

געװוען

סעקרעטאַר

בּײ

מרדכי בּן הלל הכּהן ,דערנערט זיך אויך

641

ריי פון דער העבּרעישער בּעלעטריסטיק,
 3אָפּגעגעבּן פאַר אַ סאָלדאַט ,געלעבּט
זייער שער אין דער קאַזאַרמע פון.

פון העבּדעישע לעקציעס ,רעדאַקטירט

אָריאָל ,בּיים אױסבּראָך פון דער רוסיש=+

דעם האָמלער אָרגאַן פון זבּונד" חדער

זײן פּאָלק

קאַמפּף? און געאַרבּעט צװישן די יידישע
אַרבּעטער ,זיך נאָעגט צונויפגעגאַנגען
מיט הלל צייטלינען ,זיך געפונען אונ:
| טער דער שטאַרקער השפּעה פון די פּע:
סימיסטישע פילאָסאָפישע טעאָריעס פון
שאָפּענהױער ,האַרטמאַן ,ניצשע ,שין
געהאַט פאַרעפנטלעכט אין יהמליץ"
 )9זיין ערשטע זאַך ;פת לחם"  --אַ
פּשוטע אמתדיקע בּאַשרײבּונג פון אַ

קליינער דראַמע פון האוַֹנגעריקן מענטש,
וועלכער האָט געפּועלט בּיי זיך צו גנבע2

גען אַשטיקל בּרויט ,אַדאַנץ צייטלינס
פאַרמיטלונג אַרױסגעגעבּן אין פ'"ג
חתּושיה"
ציילונגען
יידישער
אים די

זיין ערשטע זאַמלונג דער2
זמעמק עכור"  --בּילדער פון
נויט ,װאָס האָבּן געצויגן אויף
אויפמערקזאמקייט ,צ"א פון

בּערדיטשעווסקין.,

אַלס איבּערצייגטער

טאָלסטאָיאַנער געטרוימט ועגן אקַאָלאָ:
נִיע צו בּאַאַרבּעטן די ערד אויף קאָמו?
ניסטישע יסודות ,צוליבּ דעם אַפילן גע2

| פאָרן אָנהײבּ 0091

קיין װאַרשע צו

פּרצן ,אָבּער די בּאַגעגעניש מיטן גרויטן
יידישן דיכטער האָט אים אָפּגעקילט,
2
האָט ער אגַעוויסע צייט געלעבּט

יאַפּאָנישער

מלחמה,

װען

האָט געדאַרפט אָפּגעשיקט װערן צום
פראָנט ,אויף דער דרינגלעכער אויפפאָ:
דערונג פוֹן זיינע פריינד אַנטלאָפן ,אָבּער
מ'האָט אים געכאַפּט ,און אַזױ װי ער
האָט ניט

געהאַט

קיין פּאַס,

האָט מען

אים אָפּגעשיקט מיטן עטאַפּ קין בּאַ:
בּרויסק ,וואו אגרַופּע בּונדיסטן ,אָרגאַ:
ניזירט פון דער האָמלער בּונדיסטין חווה
װאָלפטאָן (שפּעטער אומגעקומען אַלס
מיטגליד פון יידישן זעלבּסטשוץ בּשעת
דעם פּאָגראָם אין מעליטאָפּאָל) ,האָט
אים אָפּגעשלאָגן פון דעם קאָנװאַי און

אַװועקגעשיקט קיין אױסלאַנד ,געקומען
קיין לאָנדאָן  ,5091ואו ער האָט גע?

גרינדעט אַחודשזשורנאַל חהמעורר" ,בּאַ:

קעמפּנדיק

אין אים

אויפן

שאַרפסטן

אופן אי דעם יידישן סאָציאַליזם ,אי דעם
ציוניזם,

און רופנדיק

צום קאַמפּ פאַר די

אוצרות פון דער יידישער פאָלקס:נשמה
און פאַר די העכסטע װערטן פון דער
יידישער קולטור .,ניט קוקנדיק אויף
דעם ,װאָס זיין זשורנאַל האָט געהאַט
אַה'צאה נאָר פאַר דרוק און פּאַפּיר,
ווייל זעצן האָט אים געזעצט בֹּ .אַלײן,
איז ער אין  2יאָר אַרום אונטערגעגאַנ=

אין בּיאַליסטאָק ,וואוֹ ער האָט צװאַמען

גען ,פאַרלאָזט צוליבּ אַטרויעריקער ליבּע

א .ריזען געאַרבּעט

לאָנדאָן .,איז ער  8091אָפּגעפאָרן צו זיין

מיט

זיין פריינד

אין פ"ג זבּילדונג" פון א ,קאָטיק אַלס | פריינד ג .שאָפּמאַן קיין לעמבּערג ,וואו ער
איבּערזעצער ,דורך אצַופאַל זיינען אין האָט געאַרבּעט אַלס זעצער אין װלעם?
בּערגער טאָגבּלאַט" ,אויך אַרױסגעגעבן
בּיאַליסטאָק פאַרלוירן געגאַנגען זיינע
כּתבים ,אין העבּרעיִש און יידיש ,צװוישן צװיי  העפטן פון ומ"בּ חרביבים?,
זיי אויך דער ראָמאַן חבּחורף" ,װאָס ער סוף  8091אַװעק קיין ארץ:ישראל ,וואו זיך
האָט אין אַפּאָר יאָר אַרום אָנגעשריבּן פון בּאַטײליקט אין אַלע העבּרעישע אַרבּע=
זכּרון אויף דאָס ניי און וועלכע האָט טעראָרגאַנען ,רעדאַקטירט דעם אהפּועל
הצעיר" ,זמעבּרות" ,פהאדמה" ,געווען
אים אַװעקגעשטעלט אין דער ערשטער

אין יפו ,שפּעטער אויפן ישוב ,שווער
געאַרבּעט אַלס שאָסײ :און ערדאַרבּעטער.,

ר

הײ

(ברענער
יי
04
אַגעוויסֶע צייט בּשעת דער מלחמה לע יידיש,
| רער פון דער העבּרעישער גימנאַזיע

844

אָבּער פאַרװאָנלט פון דעם

בּי
סלעכווייז אַלץ מער דערווייטערט פון

.

דעם פאָלקס שפּראַך און אים איז שוין

געפאַלן פון אַראַבּישע הענט בּשעת דעם |געווען טעכניש שווער אַפילו צוֹ איבּער?

זעצן זיינע .העבּרעישע װערק אין
יידיש ,ועגן װאָס ער האָט גע-

יפוער פּאָגראָם---,װוי דערמאַנט האָט בי
אין אָנהײבּ פון זיין ליטעראַרישער טע
טיקייט געשריבּן אויך יידיש ,אין װאַר :טראַכט און זיך אַפילו וועגן דעם דורכ?
געשריבּן מיט יידישע פאַרלעגער (זע
שע האָט ער געגעבּן עטלעכע דערציילוג?

גען אין איוד" ,אָבּער זי זיינען ניט גע= .בּ--ס בּריוו אין קליט ,בּלעטער"44 ,
דרוקט געװאָרן ; דאָס האָט אים פאַר ! :דאָס ,װאָס ער האָט אָנגעשריבּן אין
יידיש ,אין אָנהײבּ פון זיין ליטעראַרי:
ארו.ן אים משמעות
שאַפּט גרוֹיס צע
אַנטמוטיקט

צו .שרייבּן יידיש,

אַזוֹי אַז

זיין ליטעראַרישע טעטיקײט אין ידיש
| איז = געווען נאָר אַ צופעליקע .איינע
| פון די טראַגישסטע פיגורן פון דער
יידישער מאָדערנע ,אפַערזענלעכקייט
פון נזירות און צניעוח ,אַ שטיק לעבּע:

שער טעטיקייט ,איז פּאַרלױרן געגאַנגען -
אין בּיאַליסטאָק און זיינע שפּעטערדיקע
דערציילונגען און אַרטיקלען אין יידיש
זײינען צעזייט איבּער פאַרשיידענע צייטי

שריפטן פעונןגלאַנד ,גאַליציע און אַמע=
ריקע,

פּאַליעסקין פאַרצײכנט בּלויז אַ

דיק געוויסן ,װאָס האָט משפּיע געװען פּאָר געלעטריסטישע זאַכן בּ--ס :זצוויי
אגַרויסע השפּעה אויף אונזער דור מיט זיין | מאָל  --אַ קליינע אומעטיגע געשיכטע
די

אידישע

פּראָטעסט פון הײליקן צער און צאָרן,
מיט זיין .לײידנשאַפטלעכער בענקשאַפט
נאָך אַ ליכטיקן אידעאַל ,נאָך אזַין פון
 לעבּן ,נאָך אַ בּאַרעכטיקונג פאַר דידערציילונג (זקונסט און לעבּען" ,איר
מענטשלעכע יסורים און ליידן ,האָט ער
פון א .רייזען); יזאימפּעט  --איינדריקע
זיין גאַרן נאָך אינערלעכער אויסלייזונג
פון װעג .,געהערט און פערצייכענט"
פאַרבּינדן מיט ארץ:ישראל און מיט דער
(זצוקונפט") .,אַחוץ פובּליציסטישע ,לי+
העבּרעישער ליטעראַטור ,פון װעלכער
ער איז איינער פון די אָריגינעלסטע טעראַריש:קריטישע אַרטיקלען און פע=
און גרעסטע פאָרשטײער ,אַלס שילדע :ליעטאָנען אין די לאָגדאָגער זאידישע
וועלט" ,עדי נייע צייט" ,זמ"ה קאידישע
רער פון יידישער גויט אין פּין ,אַלס
(זמיר .און זיי" --
פאָלקסבּיבּליאָטעק"
דיכטער פון ײידישער צעפאַלונג ,אַלס
 מייסטער  -פון פּסיכאָלאָגישן אַנאַליז ,וועגן דער טרויעריקער לאַגע פון דערפון

זי קינדער:יאַהױען?

וועלט" ,לאָנדאָן 70911 ,דאָס אייגענע
איבּערגעזעצט פון העבּרעִיִש אין זנייעם
וועג" ,װילנע  ;)7091פדערויילע" / --

| דורכגעדרונגען מיט -דעם שווערן געמיט

פון פּעטימיזם און רעזיגנאַציע ,זוכנדיק
דעם העלד פוֹן דעם דור און קעמפּנדיק
קעגן דער קלינגענדיקער פּומטער פּראַזע.
אין זַיין רעאַליזם הערט זי" דער צאַפּל
פון לעבּעדיקן לעבּן און זיין העבּרעיִשע

ישפּראַך קלינגט וי אַז איבּערזעצונג פון

|
|

יידישער און העבּרעיִשער קולטור) ,נ"י
זאידישען קעמפּפער" ,לעמבּערגער קיודל=

שען אַרבּייטער" ,אהיינט" ,זמ"בּ חיזכּור?

א ,אַנד .ער האָט אויך אָנגעשריבּן אי
קליינע בּראָשור א"ט זאברהם מאַפּו --
זיין לעבּען און
טיגקייט"

("5ג

ליטעראַרישע

אשר צוכגינדער,

טע
גֹלֵי= 

.
.
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:

:

ניאַני)8091 ,

בּרענער  --ברעסלעף

און איבּערגעועצט

הערצלס װדאָס נײיע
אין פיער אַקטען ,מיט
פון יורשי הרצל מיט
אוניוו-,פּראָפּעסאָר ד"ר

ד"ר

גאעטַאָדר-אַ-מאַ
דער ערלױבּעניש
אפַאָרװאָרט פון
ל ,קעלנערי (דער?

| זעלבּער פ"ג) ,װו ,זשאַבּאָטינסקיס װפאַר?
װאָס ווילן מיר דווקא ארץ:ישראל" (באַ.
אַרבּעטונג; א"פּ י .מחבּר ,פ"ג ץפּועלי
ציון" ,לאָנדאָן) ,י ,ל ,פּרצעס חווי הייסט"--
זאַ פערצייכעניס ,אויס דעם העבּרעישען"
לאָנדאָן
(יפרייע אַרבּײיטער װעלט",
 )5און פון יידיש אױף העבּרעיש
אברהם רייזענס עטלעכע סקיצן .אייניקע

זאַכן בּ 0--זיינען אויך איבּערגעזעצט
געװאָרן אויף יידיש פון אַנדערע ,וי
זאַרום אפַּינטעלע" --פון בּ ,סלוצקי (אל:
דישער ליטעראַרישער פ"ג ,בּערלין ,3291

ז"ז  {402צוערשט איבּערגעז ,פון ז ,פריש?

בּערג ,אין זאידישען קעמפּפער" ,6091
 ; )3-15זבּיז װאַנען װאָס"--אַ קאָמעדיע
אין איין אַקט ,איבּערגעזעצט פון בּן;

אליעזר (יצוקונפט"  ,9091א )1און פאַר:

פ'ג",
,4

|

|

תרפ"ג,

04

זיז  })29ש .ני ,איוד ,ועלטי,

 ,/1ז;{ 354 .בּעל-מחשבות,

שטימע",

קאָװבנע

025

אין ,אידישעף

(איבּערגעדרוקט

אין מיגיש

קעס  ,סוכּותיבּלאַט? ,תרפּ"ב); הלל צייטלין ,אין

;מאָמענט?

,0191

,331

,1191

,42--22

,1291

,1291

;/1

מאַל---יולי ; א .רייזען, ,צוקונפט?

ש .צש, ,פאָרװערטס"

{שָׁ 12911 4/ה .ד .נאָמי

בּערג,

,דאָס

בּוך

בערג,

פעליעטאָנען?;

גשריפטען";

אבּי גאָלך:

ש .גינצבורג,

צוקונפט". ,

 111 1נ ,מייזיל ,זמ"ב ,פון צײט צו צײט";
בּועז װאָלפסאָן ,אונזער טאָג" ,װילנע 1291ן

דוד פאָגעל, ,ליטערארישע בלעטער" 451 ,אחוץ
געקראָלאָגן אין אַלע יידישע

צייטשריפטן,

בּרעסלער א--81 7( ,

(

געבּ .אין שטױיבּץ ,װײיסרוסלאַנד ,אין אַ
רבּנישער פאַמיליע ,װאָס ציט איר יחוס פון

רמ"א ,צוזאַמען מיט א .קאָטיק אָנגעהױבּן

אַרסצוגעבּן אין װאַרשע פּאָפּולער:װיסן?
שאַפּטלעכע בּיכלעך ,איבּערגעזעצט אָדער
בּאַאַרבּעט ה .ט ,בּאָקלס /די געשיכטע
פון ציוויליזאַציאָן אין ענגלאַנד" (לויט
נאָטאָװיטשעס רוסישער פּאָפּולאַריזאַציע;
 ,5ז"ו  ,)46זערצעהלונגען װעגען
ווילדע מענשען"

( ,)5981װאַרבּייט און

שיידענע פּובּליציסטישע אַרטיקלען ,אַלט
פּובּליציסט האָט ב .זיך אין העבּרעיש
אויך אָפּגערופן אױף די ערשיינונגען
פון דער יידישער ליטעראַטור און פּרע;
סע .שוין נאָך זיין טוט איז געדרוקט
געװאָרן זיין דערציילונג אויס זעם יידישן
לעבּן אין לאָנדאָן חצום ציעל" (יצוקונפטיי
4,  ,)16די אפּוטרופּסים איבּער זיין
ליטעראַרישער ירושה גרייטן אויך צו

קאַפּיטאַל ( ,)5981פּאַװלאָװיטשעס װוי
האָבען מענשען געלעבּט מיט אי?
ניגע סטויזענד יאָהר צוריק" (צװאַמען
מיט א .קאָטיק;  ,)6981פ ,שטרייסלערס
חדי מענשליכע ענטוויקלונג" (וקולטור=
געשיכטע" ,פ"ג פפּראָגרעס",)1091 ,
חיוסף פּערל" (;זיין בּיאָגראַפיע ,ליטע:
ראַרישע און אַלגעמײנע אַרבּײיט" ,פ"ג
חפּראָגרעס" ,)9981 ,די ביאָגראַפיע פון
פּרץ סמאָלענסקין ,חראָבּערט אָוען (זיין

ווערק ,וועלכע זיינען אַרוֹיס געזאַמלט
אין שטיבּלט פ"ג,

לעבען און געזעלשאַפּטליבע טעטיגקייטי.,

יאיַדישע אױסגאַבּע פון זיינע העבּרעישע
,35

חיים

ב?.

ש;

*,

יערי

(פּאָלעסקין),

(איבּערגעזעצט

פון

,,מחיי

ידישן

יוסף

כֹּתב-יד,

מיט ק
איבּליאָגױאַפיע פון ג--ס װערק און די
אַרטיקלען איגער זיין לעבּן און שץפן; תּליאביב,
תרפ"ב ,ז"ז  41 002)1אין ,חולמים ולוחמים",
אין ,װאַרהײס?
און ,צוקונפט"
8191
 ,*,ח .באִּ,ישיוֹתו ויצירתף"
פרידמצן,

ד ,א,
(,ײד,

פריי פון א .קאַמענטקי; פ"ג זדי פּראָ:
לעטאַרישע וועלט" ,װאַרשע ,7091 ,ז"ז
 )2א .אַנד,

פאַרעפנטלעכט

אויך א"פ

א .יצחקי פּובּליציסטישע אַרטיקלען (אין
חהצפירה" ,אַ .רייזענס װיאָהרבּוך פּראָג:
רעס") און בּראָשורן (װװאָס דאַרף מען
און ואָס

קאָן

מען

טהן',

שועגען
()51

.

בּרעסלער  --גאַבּעל == גאָטלאָבּעף 
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ציוניזם")--אין אויפקלערערישן גײסט ,טער אפַּסעװדאָנים אפַּאָר ביכלעך אי:
/
וואוינט אין װאַרשע ,וואו ער האַלט אַ בער עטיק

לאײַי:בּיבּליאָטעק .פון יידישע און אַלגע- :
מיינע בּיכער ,לעצטנס אַרױסגעגעבן אוג?

א .ליטװאק ,פדי
,רויטער פּנקס" {.

קאָמיטעטן;

זשארגאָנישע

יי
4

גאַבּעל היינריך ( )0191--3781געבּ,

אין בּוטשאַטש ,גאַליציע .געענדיקט זיין
שטודיום אַלס ד"ר פון רעכט ,האָט ער

זינט  2091זיך בּאַשעפטיקט מיט אַדואָ?

קאַטור

אין לעמבּערג.

7091

אויסגע?

וויילט אויף דער ציוניסטישער ליסטע
אַלס דעפּוטאַט אין רײיכסראַט ,האָט ער
געקעמפּט פאַר דער אָנערקענונג פון
דער יידישער נאַציאָנאַליטעט אין עסט:
רייך און די רעכט פון העבּרעיש און
יידיש ,אַלס פּובּליציסט האָט ער גענומען
אַנאָענטן אָנטײל אין די ציניסטישע
אָרגאַנען פון לעמבּערג 8606506--און
שטאָגבּלאַט" ,געשטאָרבּן אין וין,
לוח | ,קדימה" תרע"ג; ישראל וויינלעז, ,יד
פאָלקסקאַלענדער" {0191 ,,לקסיקון ציוני,

גאַמלאָבּער אברהם-בער (י"ח טבת
21//--11

)9

געב .אין אַלט:קאָנט

ס-טאַנטין ,וואו .זיין פאָטער איז געווען
חזן ,נאמן און שטאַטשרײבּער ,געלערנט
אַ קורצע צייט אין
חדר ,דערנאָך בי
מלמדים און לע=
דער אין דער הייט
און אונטער דער
השגחה פוֹנם פאֵ?
טער ,און ניט נאָר
תּלמוד ,נאָר אוֹיך  |

דיקדוק ,װאָס איז 

/-

דעלע פון  21יאָר און זיך בּאַזעצט אין
טשערניכאָוו אויף קעסט בּיים שוער,
אַריזינער חסיד ,אונטער וועמעס השפּעה

ג .װוערט אוֹיך אחַסיד,

מיט קבּלה ,פאַראינטערעסירט זיך מיט
חבּ"ד ,זאָגט חסידות פאַר יונגעלייט ,אַז
ס'איז אַרױס די גזרה פון ניקאָלאַי  1וועגן
מיליטערדינסט ,איז ג ,מיטן פאָטער ,אויס
מורא

פאַר

די כאַפּערס,

אַװעץ

קין

גאַליציע און אין טאַרנאָפּאָל זיך בּאַקענט

מיט יוסף פּערל ,און אונטער זײן
השפּעה זיך אָנגעהױבּן אָפּצוגעבּן מיט
וועלטלעכער בּילדונג און השכּלה .צודייק?
געקומען צום שווער קיין טשערניכאָו,
וװוערט ער פאַרמסרט דורך די חסידים
פאַרן רבּין ,אַז ער לייענט עטרייף-פַּסלעןי

און מ'צווינגט אים צו גטן זיך מיט זיין
געליבּטער פרוי.

ער זאָל

אויס מורא,

ניט פאָרן קיין דייטשלאַנד שטודירן ,מאַכן
אים זיינע קרובים (דער פאָטער איז נאָך
פריער געשטאָרבּן) חתונת צום צווייטן
מאָל מיט איַשובניקט אטַאָכטער ,ער
קען זיך אָבּער מיט איר ניט אינלעבן

און ער פאַרלאָזט זי אין בּאַר בּאַקענט
ער זיך בּיי מאיף רײךף מיט מענדל
לעפינס ספרים אין העבּרעיש און יידיש

און זיי גיבּן אים אשַטויס צו פּרוּוֹן
זיינע כּוחות אין דער יידישער שפּראַך,
ער װאָגלט איבּער פאַרשיידענע שטעט,

בּאַלד /אָדעט ,קעשעניעוו,

דאַן געווען אשַטיק אפּיקורסות.
נאָך בּר-מצווה חתונה געהאַט מיט אמַייי

פאַרנעמט זיך

דובּאָסאַר,

בּאַקענט זיך מיט משכּילים,

דובּנע,

זיצט אויף

=

גאָטלאָבּעף

קאָנדיציעס אַלס מלמד ,שטודירט פֿליי:

|

|

ה
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אַלס אָנערקענונג פאַר זיין ;11יאָריקעף
אַרבּעט אין דער שול איז ער 5681
אַריבּערגעפירט געװאָרן אַלס לערער אין

סיץ דייטש ,מאַכט די ערשטע ליטעראַ:
רישע פּרוּוון ,איבּערזעצנדיק שיללערן
אויף העבּרעיש 2381 .,טרעפט ער זיך
אין קרעמעניץ מיט ריבּ'לן ,װעלכער

אין זשיטאָמיר זיינען געווען פאַר אים

רושם און ער

די גליקלעכסטע און די פרוכטבּאַרסטע.

ווערט צוגעבּונדן מיט לײבּ און זייל צו
צוֹם דריטן מאָל אין

דאָס איז געווען דער האַניק:פּעריאָד פון
דער השכּלה-בּאַוועגונג אין רוסלאַנד,
און ג .האָט אין איר גענומען אַגאָר

בּאַרדיטשעװ,
אין דובּנע,

האָט ער זיך בּאַזעצט
װאו אַהום אים האָבּן

אַקטיוון אָגטײל ניט נאָר אַלס לערער,
נאָר אויך אַלס שריפטשטעלער ,אַלס

זיך גרופירט

די משבּילים פון שטאָט,

איינער פון אירע פאַנענטרעגערס .ער
האָט מיט דער כאַראַקטעריסטישער

מאַכט אויף אים אגַרויסן

דעם אמענדעלסאָן פון די רוסישע יירןי

התונה

געהאַט

דער זשיטאָמירער ראַבּינערשול ,די יאָרן

בּשעת ליליענטאַל אי  1481געקומען
קיין רוסלאַנד צו העלפן דער רוסישער
רעגירוגג עפענען שולן פאַר יידישע קינ?
דער ,האָט ג ,אים מיטגעהאָלפן אין זיין
טעטיקייט און אַפּילו אַרױסגערופן גע
װאָרן קיין פּט"ב צוֹם בּילדונגס:מיניסטער
אוּװאַראָוו אַרױסצוזאָגן זיינע מיינונגען
וועגן די גייטיקע רעפאָרמען אין יידישן
לעבן ,אין דעם ענין האָט גד.אַן באַַ
זוכט ריגע ,וילנע ,מינסק ,ער האָט

חאגרת צער בּעלי חיים",

ניט בּאַגעגנט קיין פאַרשטענדעניש פאַר

ראַבּינער=שול אין זשיטאָמיר האָט זיף
טאַרמאַכט (יולי  ,)3781האָט ג .זיך אומ?

אָבּער אין די דאָויקע יידישע קהילות

משכּילישער נאַיְוויטעט

פּאַרטײדיקט

די

רוסיפיקאַטאָרישע פּאָליטיק פון דער
רוסישער רעגירונג בּנוגע יידן (צ"א אין

אַרטיקלען

אין קהמליץ?)

און

איז

זייער שאַרף אַרױסגעטרעטן קעגן די
נייע שטרעמוננען אין דער העבּרעיִשער
ליטעראַטור (למשל ,אין זיין בּייזװיליקן
פּאַמפלעט קעגן קאַװגערן זדעם ביהיליסט"--
 ,)8081אַן די

די פּלענער פון דער רעגירונג .ער האָט.

געקערט קיין דובּנע ,ואו עס האָט געי
וואוינט זייגער אַן איידעם ,און אין

טאַלן אװַערק ,װאָס זאָל אַנטהאַלטן די
בּיאָגראַפיעס פון אַלע רוסישע משכּילים,
אָבּער ליליענטאַל האָט פּלוצלונג ,נאָך
זיין  אומגעלונגענער שליחות ,פּאַרלאָוט

יאאַָר אַרום האָט ער זיך װוידער אַװעק?
געלאָזט איבּער דער װעלט קלייבּן פּרעײ

זיך געקליבּן אָנצושרײבּן פאַר ליליעג.

רוסלאַנד און איז אוועק קיין אַמעריקע,
און פון דעם פּלאַן איז גאָרניט געװאָרן.

גיט האָבּנדיק קיין שום מיטלען צום
לעבּן ,האָט ג ,איבּערגעלאָוט די פאַמיליע
אויף גאָטס בּאַראָט און איז אַװעק קיין
זשיטאָמיר צוגרייטן זיך צום עקזאַמען
אויף לערער .,אױסגעהאַלטן  1581דעם
עקזאַמען ,איז ער בּאַשטימט געװאָרן
אַלס לערער צוערשט אין קאַמעניץ-פאָ2
דאָלסק ,דערנאָך אין אַלט=קאַנסטאַנטין,

נומעראַנטן פאַר זיין איבּערזעצונג פון
לעסינגס חנתן החכם" .ער האָט בּאַזוכט
אַרײי שטעט אין גאַליציע און איבּער
פּרייסן געקומען קיין ווין ,וואו ער האָט
מיט סמאָלענסקינס אונטערשטיצונג אֲפֹּי
געדרוקט זיין בּוך ,צוריקגעקומען קיין
דובּנע .,האָט ער  6781געגרינדעט דעם
זשורגאַל *הבּוקר אור" ,מיט דעם סמֹּצ:

ציעלן צוועק צו בּאַשיצן די מענדעל= 
טאָנישע השכּלה קעגן סמאָלענסקיס אַטאַ:
קעס אין חהשחר" ,בּיז  8781האָט דער
זשורנאַל זיך געדרוקט אין לעמבּערג

834

אונטער דער מיטרעדאַקטאָרשאַפּט פון ר,
א .בּרוידעס און דערנאָך איז ער אַריבּער?
געפירט געװאָרן קיין װאַרשע ,וואו ער האָט
צוגעצויגן צו דער רעדאַקציע אויפן אָרט
פון בּרוידעסן--דעם

העבּרעישן

שרייבּער

אליעזר:יצחק שאַפּיראָ .זיין מאַטעריעלע

לאַגע איז געווען זייער אבַּיטערע און
ער האָט מיט זיין שוֹתּף געפּרווט
אויסניצן

|

נאָטלאָבּער

:

דעם

זשררנאַל

אַפילו פאַר

שדכנות 9781 ,האָט ער געמאַכט אַנסיעה
איבּער רומעניע ,אין  2יאָר אַרום איז
ער געקומען קיין פּט"בּ ,וואו ס'איז צו זיין

סלייעוייקן יובּילײי דורך די רוסיש:יידישע

:6

געמאַכט

פון איר

אויפבּלי

בּיז

איף

גסיסה ,זי בּאַזונגען אין מליצה און גצַ=
פירט איר קאַמפּ קעגן די חמורדי אור"
.

און די חסידים ,האָט צו גלייכער צייט
אויך זאיָךפּגעגעבּן מיט דער ידישער
ליטעראַטור און דורך זיין גאַנצער טעַ=

גייט דורך דער װידעראַנאַנד

טיקייט

צווישן דער משכּילישער פאַראַכטונג צו

יידיש אין נאָמען פון רוסיפיקאַציע און
דער פּאָזיטיווער בּאַציונג צוֹ דער פאָלקס=

שפּראַך פון אַ פאָלקסמענטש און אַ פאָלקט:
אינטעליגענט .,די ערשטע ש'רים ,װאָס
ער האָט געשריבּן אין יידיש אונטער

און 341

דער השפּעה פון מענדל לעפינס יידישצ

 1880געעפנט געװאָרן גאעַלט:זאַמלונג

ווערק ,זיינען פאַרלוירן געגאַנגען ,אונ=
טער דעם רושם פון זסערקעלע" ,װאָס

צייטשריפטן

לטובת

418 4608ססץם

דעם אַלטן השכּלה:טוער

און

עטינגער האָט אים פאָרגעלײענט בּיי זיין

שריפטשטעלער ,די פּאַגראַמען פון די
0סקער יאָרן ,װאָס האָבּן געבּראַכט צו אַן בּאַזוך אין זאַמאַשץ (אַרום  ,)7381האָט
איבּערבּראָך אין די שטימונגען פון .דער ער אָנגעשריבּן א-ַ3אַקטיקע קאָמעדיע
יידישער אינטעליגענץ אין רוסלאַנד .,חדער דעקטוך אָדער צװיי חופּות אין
האָבּן אויך ג--ן אַרײנגעצױגן אין דעם איין נאַכטײ ,װאָס איז אַזױ לאַנג אַרומ+
נייעם שטראָם פון חיבּת:ציון ,און ער געגאַגגען אין כּתב:יד ,בּיז זי איז אין .
פאאַַרגרייזטער פאָרם אָפּנעדרוקט גע=
שרײיבּט דאַן אָן שירים אין העבּרעיש
און יידיש ,וואו ער שלאָגט זיך עליחטא װאָרן געגנבעטערהייט און אַנאָנים פון
פאַר זיינע פויערדיקע אידעאַלן פון
רוסיפיקאַציע און אַסימילאַציע .נאָכדעם

גאעַוויסן

6

יוסף וערבּלינסקי (װאַרשע,

פיל מאָל איבּערגעדרוקט געװאָרן).
צוֹ דרוקן

זינע

וי חהבּוקר אור" האָט זיך אינגאַנצן אָפ:
| געשטעלט ,האָט ג .אגעַוויסע צייט גע2

יידישע שירים ,האָט ער זי אָנגעהױבּן

יאָרן פון זיין לעבּן האָט דער אַלטער
בּלינד געװאָרענער דיכטער פאַרבּראַכט אין

צו פאַרעפנטלעכן ערשט אין חקול
מבשר" ,שפּעטער אָפּגעדרוקט עטלעכע
שירים אין יוד ,פאָלקסבּלאַט" ,ש"ע

בּיאַליסטאָק ,וואו עס האָט זיך אַריבּער:
געצויגן זיין אױיסגעגעבּענע טאָכטער פון
דובּנע ,צו זיין :52סטן יאָרצײט האָט זיך

פּולער ליד אדער בּידנע ישראליק" ,גע=

לעבּט אין דובּנע און ראָװנע ,די לעצטע

אין בּיאַליסטאָק דערװעקט אאַיניציאַ:

טיווע צו שטעלן אויף זיין קבר אמַצבה,
-ג ,,איינער פון די בּאַדייטנדסטעפאָרשטייער פון הדערבּרעישער השכּלה?
ליטעראַטור און דער השכּלה-בּאַװעגונג,
|װאָס האָט די דאָזיקע בּאַװעגונג דורכ:

ניט האַבּנדיק,

װאו

שיוד ,פאָלקסביבּליאָטעק" ( 11אַ גרעסערע
פּאָעמע ?איש חסיד") א .אַנד ,זיין פּאָז

שריבּן נאָך אין  ,3481איז געדרוקט אין
בּוקאַרעשטער זהיועץ"  ,6781אַגאַנצע
לידערזאַמלונג זיינע א"ט זפעלדבּלומען"
צוזאַמען מיט זיין װערק זדי פאַרקערטע

| וועלט? איז פאַרלוירן געגאַנגען דורף
זיינ.
אַ פּאָסט = טרעגער אין װאַרשע.

764

גאָטלאָבּער  --גאָטליפ 

/

:

84

פערזן װי אַלץ ,װאָס ער האָט געשריבן

ספר זכּיון 11 ,0=1 ,אֵל ,האַװאַס,2031008 ,

אין יידיש ,זיינען אָפט װיציק ,און טאַ:

שׂ ;10--ש .ניגער ,צוקונפטי4291 ,
,א ,ב .ג ,און זיין עפּאָכע?,

טיריש,

דורכגעדרונגען

מיט משכּילישע

טענדענצן ,צום טייל שילדערנדיק בּיל?
דער פון יידישן חסידישן לעבּן ,מאַנכע
פון זיינע שירים זיינען געזונגען געװאָרן
-צוישן פאָלק .פון זיינע גרעסערע װערק

איז  --זדאָס ליד פינ'ם קוגעל" (אָדעס

,6
1

גאָטליבּ הירש:לײבּ -- 0481
| ) געבּ .אין סיגעט:מאַרמאָ:
ראָש ,אונגארן (איצט--רומעניע) ,בּיז 02
יאָר געלעױגט אין פאַרשיידענע ישיבות,

דאַן חתונה גע |
י)י--
ז368
1ער אגַעלונגענע פאַריידישונג יהאָט און ,זי
פון שיללערס  646 640010מסע  4614דיק אויף קעסט
חדער סעים אָדער דיא גרויסע אספה
בי דעם שװער,
:
אין װאַלד ,וען די חיות האָבּען אויס
אַ רייכן דאָרפס:
:געקליבּען דעם לײבּ פאַר אמַלך" (זשי= .בּאַלעבּאָס ,ווײ2
טאָמיר--3681 ,אַ סאַטירישע פאַבּל-פּאָעמע) טער עוסק גע2
ער2

ווען אין תלמוד. ,

-צעהלונג ,אַרױסגעגעבּען פון דעם גבּאי'ס

דערבּיי אָבּער אויך -

ריסטישע
אָ-אַ
הגוולמ -
:אוֹן ;דער גל

אייניקעלי (װאַרשע ,6981 ,ז"ז 2 ;011
ערשט פאַרעפנטלעכט אין חקול מבשר"
 --)1אגַאַנץ פרייע נאָכמאַכונג יצחק
ערטערס

*הצופה

לבית ישראל"

(דעם

סך שאַרפער
קאַפּיטל חגלגולי נפש") ,אַ
און אױסגעהאַלטענער אין דער סאַטירע
און מיט מער פּאַטאָנען דעם סאָציאַלן
מאָמענט ,ניט נאָר דעם אַנטיחסידישן,
אין יידיש האָט ער אויך פאַרעפנטלעכט
שזכרונות וועגען יודישע שרייבּער" (אין
ש"ע--ס זיוד ,פּאָלקסבּיבּליאָטעק" {),
וואו עס קומט צום אויסדרוק זיין ליב;
שאַפּט און צוגעבּונדנקייט צו דער פאָלקס?
ליטעראַטור ,זיינע זכרונות און די מאַ:
טעריאַלן װעגן זיין לעבּן און טעטיקײיט,
װאָס האָבּן אַומגעהייערן ווערט פאַר
דער געשיכטע

פון דער יידישער

קול.

געלערנט העבּרעִיש און דייטש ,איבּערגע:
וֹעצט אויף העבּרעיִש שיללערס חדי גלאָל?

קע" ,געטעס חפיער עלעמענטע" ,קאָצע=
בּוס חדי פערצווייפלונג? ,אין די :08קער
יאָרן אַרױסגעגעבּן אין סיגעט אין משך פון
 2יאָר אַ העבּרעישע צייטשריפט זהשמש",
אָבּער צוליבּ דעם איסור פון סיגעטעף /
ה' חנניה

מרא:דאתרא

יו"ט ליפא צו

לייענען די ;אַפּיקורסישע" צייטונג ,גע2
מוזט אַריבּערטראָגן די אױסגאַבּע קיין
קאָלאָמײ ,וואו צוֹליבּ עסטרייכישע פּרע=

סע:תּקנות ,װאָס האָבּן געפאָדערט קויציע
פאַר ואוַעכנטלעכער צייטונג ,געמוזט זי
אָנרופן איין װאָך זחשמש?" ,די צווייטע
װאָך--זהחרסה" :די דאָזיקע צייטשריפטן
האָבּן עקסיסטירט  3יאָר בּיי דער הױיפּט:
מיטאַרבּעטערשאַפט פון ראובן-אשר

טור און ליטעראַטור פאַר דעם א1א יר"ח,
האָט איבּערגעזעצט און בּאַאַרבּעט א
יפרידקין אין דעם בּוֹךְ קאברהם-בער ג,

ליציע,

און זיין עפּאָכע? (ווילנער פ"ג בּ .א.

וידער אַריבּערגעפאָרן קיין סיגעט ,וואו

קלעצקין ,5291 ,ז"ז  .)083אַן אױסגאַבּע
פון ג-ס געזאַמלטע װוערק אין יידיש ווערטצוגעגרייט פון ז .רייזען און א ,פרידקין,

בּרוידעס ,גרשם בּאַדער ,י .ד ,זילבּער:

בּוש און אַנד ,שריפטשטעלער פון גאַי
אָנגעהױבּן

ציימונג?

צוֹליבּ

פּאַמיליען:ענינים

אַרױסצוגעבּן

אין

ספעציפישן

אדי

דאַן

פאָלקס:

אונגאַרישן

יידיש; דער רב האָט געפּרוווט אונטער:

י
054

|

בּרענגען

איךף

די

דאָיקע

גאָטליב

צײט:

:

064 -

שריפט ,ווירקנדיק אויף דעם אייגנטימער

הױבּן מיט אַן אַרטיקל איבּער אַרטור
שאָפּנהױער אין עראָמאַנ-צײטונג" .8091

פון דער איינציקער יידישער דרוקערי
אין סיגעט ,אברהם קויפמאַן ,דעם ראש:

אין ש ,גאָרעליקס זאידישען אַלמאַנאַך"
פאַרעפנטלעכט  01קאַפּיטלען פון ניצ=

פאָלקסצייטונגי ניט דרוקן ,אָבּער ג .האָט
דאַן מיט דאעורנטערשטיצונג פון ד"ר

שעס װאַזױ האָט גערעדט זאַראַטוסטראַ?
(איבּערגעזעצט בּשותּפות מיט אקַאָלעגע).
זיך בּאַטײליקט אויך אין עפרייגד"/ ,אוג=
זער לעבּען" (א"פּ דיאָגענעס) ,װהיינט",

הקהל פון שטאָט,
טעאָדאָר  הערצל

ער זאָל מער װדי
איינגעלויפט

ידישע

שריפט אין ווין און װוידער אַרױסגעגעבן
אין סיגעט די ידישע װאָכנבּלעטער
חצייון?" און חאהבת ציון" און אחַוֹדש?
בּלאַט אדיא .װאַהרהײט? (פון וועלכן 2
נומ ,אַרױיסגעגעבּן  ,)6981און ערשט די

זינט  2191בּיון אױסבּראָך
װעלט:מלחמה רעדאַקטירט

זהצפירה",
פון דער

דאָס אלאָדזער מאַרגענבּלאַט? (אַ געוויסע
צייט צװואַמען מיט ד"ר א ,מוקדוני),

זינט  7191דעם ציוניסטישן אָרגאַן װדאָס

וועלט:מלחמה האָט געמאַכט אַסוף צו  /יודישע פאָלק" ,װאַרשע,
די דאָזיקע אױסגאַבּן ,ג .האָט אויך פאַר?
פאַסט אַזױ:גערופענע פאָלקסלידער אין אַ טאָגבּלאַט; ווען די צייטונג האָט זיף.
צוגויפגעגאָסן מיטן אחיינט"  --רעדאַק?
יידיש ,וועלכע זיינען אָבּער זייער שואַ?
כע מוסטערן פון דער בּדחנישער פּאָעזיע
טירט אויך דעם קהיינט" בּיז סוף ,0291
און פאַרדיגען פאַרצײיכנט צו װערן נאָר זינט דאַן שטענדיקער מיטאַרבּעטער,
יביי דעם פולשטענדיקן מאַנגל פון שרײיבּט דערהויפּט אויף ציוניסטישע טע+
יידישער ליטעראַרישער טעטיקײיט אין מעס ,פון צייט צו צייט אויך פּאָליטישע
א!ַרטיקלען און פעליעטאָנען ,אויך א"פ
אוגנאָרן,
עגאָ ,בּןנון ,אַקטיוער ציניסט זינט
גאָטליבּ יהושע (העעל) 0װזע12/
די סטודענטישע יאָרן ,פון 112טן קאָבָ.
--+2
) געבּ ,אין פּינסק,
גרעס דעלעגאַט צו אַלע ציניסטישע
װײיסרוסלאַנד ,אין אַ סוחרישער פאַמיליע,
קאָנגרעסן און קאָנפערענצן ,פון 6191
װאָס איז אין

יאַנואַר  9191פֿאַרװאַנדלט געװאָרן אין

געלערנט אין חדר ,דאַן געווען אַן עק;
סטערן11--6091 ,
שטודירט יורים?
פּרודענץ אין בּער.

נער אוניווערסי:
טעט און בּאַק

מען

דעם

טיטל

דאָקטאָר  אויפן
גרונד פון זיין די2

סערטאַציע װעגן -

שאָפּנהוערס השפּעה אויף דער קרימי:
נעלער רעכטסוויסנשאַפּט (פאַרעפנטלעכט
 7אין פ"ג װאַלטער ראָטשילד ,בּער2
לין) ,זשורנאַליסטישע טעטיקייט אָנגע?

מיטגליד פון צ"ק פון דער ציוניסטישעף.

אָרגאַניזאַציע
קאָנגרעס

אין פּױלן,

אויסגעװײילט

אויפן 3151
אין אַקציאָנס=

קאָמיטעט אַלס פאָרשטײיער פון דער
װייצמאַן:ריכטונג קעגן דער אָפּאַזִיצִיאָף
נעלער גרינבּוים:גרופּע,

פירער

איינער

פון די

פון דער חעת-לבנות"-גרופּע אין

פּוילן ,װעלכע

איז פאַר דער פאַרבּרײ=

טערונג גון דער איידישער אַגענץ" .הגם
זשורנאַליסטיש טעטיק כּמעט אויסשליס+
לעך אויף יידיש ,דאָך פאַרטרעט ג ,די
שאַרף אױסגעשפּראָכענע העבּרעיסטישע.
|
קאַנצעפּציע,
ולקסיקון ציוני,

גאָטליבּ

14

נאָטליבּ לעאָן (לייבּוש= אהרן)
(כ"ב כּסלוו--- .8781 ,

אין

גראָדזסק,

) געבּ,

בּיי

אין

װאַרשע,

אַמשפּחה ,װאָס האָט געצויגן איר יחוֹס
פון תּוספות:יום+
טוב ,און רי משה.

קרעמער פון וויל?
נע; זיין זיידע
איז געווען דער

רב פון שטעטל,
ר' לייבּוש

אי

(ער

געשטאָרבּן ,

יאָר).

בִּיז  71יאָר געלערנט

אין

פאַרשײידענע ישיבות ,אויך בּיי ר' אליהו:
חיים מייזעל אין לאָד ,זיך געגרייט צו
סמיכהח ,אָבּער דאַן פון אפַאַרבּױענטן

חסיד געװאָרן אַ משכּיל,

דערנאָך

א

ציוניסט ,אַלס שילער פון דער יידישער

האַנטװערקער:שוֹל
אין דער פּפ"ס,

 004012408 1601סשל;

אַרוֹיס אויך אין

בּוכפאָרם) .האָט אױיך איבּערגעזעצט
פון פּױליש אייניקע דראַמען ,פון וועלכע
עס זיינען אויפגעפירט געװאָרן אויף

דער יידישער בּינע  50--4091גאַבּריעלאַ.
זאַפּאָלסקאַס ץמלכּה שװאַרצענקאָפּי ,וויל?
העלם פעלדמאַנס חדער גײער דור"
(;דער בּעל:מופתי) און קגאָטס משפּטים",
סטאַניסלאַװו פּשיבּישעווסקיס װדי גאָל:
דענע װאָל" ,זינט  8091פֿאַרפאַסער
פון ראָמאַנען פאַרן פאָרװערטס" ,וואו
זיי שוין פאַרעפנטלעכט איבּער  04שטיק,

פוֹן זי אַרױסגעגעבּן אין בּוכפאָרם בּלויז--

אין עלטער פון /

3

9024

אין װאַרשע
9981

אַרין

אַרעסטירט אויף

דאעַמאָנסטראַציע פון :1טן מאַי און 6
װאָכן געזעסן אין ציטאַדעל 0091 ,אַװעק
קיין לאָנדאָן ,וואו געווען מיטרעדאַקטאָר
פון ;דעם אַרבּײטערי ,דעם ידישן אֵר?

שגאָלד און בּלוט" און װבערטהאַ,
דעם ראָמאַן ?דעם רבּינס טאָכטער" אויך

בּאַאַרבּעט פאַרן טעאַטער ,ג ,האָט אויף
מיטגעארבּעט

אין

/דער

ארבּײטער

וועלט"/ ,4091 ,פ .א ,שי א"ר פון מי*
עדער
וגלײכהײט",
ליפּ  קראַנֹץ,
װעקער" א ,אַנד ,א"פּ ל ,גראָדסקי ,דער
פּוֹילישער ליטװאַק ,עלגאָט ,ג .ליפּסקי,
ג ,קװינטאָו,

גאָטליבּ מאיר (כ"ב תּמוז -- 6681

) געבּ ,אין מיראָסלאַו ,סוּ:
װאַלקער געגנט ,בּאַקומען אַ טראַדיציאָ:
נעלע יידישע

דערצינג

צו  31יאָר,

גאַן פון דער פּפּ"ס (זע מ ,רובּיגשטיין),
אין דער לאַנדאַנער יידישער דרוקערײ
פון דער פּאַרטײ אויך אַרױסגעגעבּן א"פּ
דוֹנג ,געענדיקט סוװאַלקער גימנאַזיע;
יאָזעף האַרטמאַן קאַרל קאַוּטטקיס בּראָ:
שור ,די פּוילישע פראַגע" ,די בּיאָגראַ=  ,7אין דעם ערשטן יאָר פון דער
פיע פון פערדינאַנד .לאַסאַל ,צוויי זאַמ - :פּראַצענט:נאָרמע פאַר יידן ,אָנגעקומען
לונגען אאַרבּייטער-געדיכטע" ,די פון אין װאַרשעװער אוניווערסיטעט ,געענ:
דיקט אַלס דאָקטאָר  ,2981געאַרבּעט אין
פּױליש בּאַאַרבּעטע דערציילונג עדער
פאַרשיידענע װאַרשעװער שפּיטעלער און
|שפּיאָן"; געשריבּן אויך אין פויליש,
 1אַװעק קיין אַמעריקע ,זינט דאַן קליניקעס ,אויך אין ווינער פּאָליקליניק,

ניט איבּעררייסנדיק דעם לימוד פון
גמרא ,זיך גענומען צו אַלגעמײַנער בּיל:

אַ שטענדיקער

מיטאַרבּעטער

פון /פאָר=

וואו פאַרעפנטלעכט סקיצן,
ווערטס",
פריי בּאַאַרבּעטע לידער פון פּוױליש און

דייטש ,איבּערזעצונגען ,וי קאַנאָפּניצקאַס
זסטגזכן  602און ווישאס ,ליעבּעס וועהען"

שפּעטער

בּאַשטימט

אַלס אַרדינאַטאָר

פון -דער װאַרשעװער אוניווערסיטעטס:
קליניק ,זיך בּאַטײליקט אין דער רוסיש=
יאַפּאָנישעױ מלחמה .טעטיק אין ואַרשע

אַלס כּלל-טוער ,געהאַט די מעגלעכקייט

3

|
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זיך צוֹ בּאַקענען מיט די שרעקלעכע | פיער חאידישער וועלט" ,קליוולענדער
אַנטיהיגיענישע בּאַדינגונגען ,אין וועלכע
זאידישען וועכטער" ,קאַליפאָרניער ייךלש.

ידישע

די

לעבּן ,און

פאָלקסמאַסן

אָנגעהוֹיבּן

זירן  אויף יידיש

פון
0

אין פּוילן

שער שטימע" ,אלַענגערע צייט מיטגע:

צו פּאָפּולאַרי

אַרבּעט אין חפאָרווערטס" ,איפּ חד:גדיא,

פּראַָגן.

פֿאַרשידענע

היגיענע און סאַניטאַריע.
בי  4091פאַרעפנטלעכט

פון
אין

ראָוע פרענקעל ,חיימעל ,צולעצט מיט? /

אַרבּעטער פון װטאָג" ,שרייבּט דערהויפּט
קורצע הומאָריסטישע

מעשהלעך,

גע:

אַרטיקלען

שריבּן אויך פאַרן טעאַטער און זיין

אין דעם ענין ,אויך אין חהאסיף? ,זינט
 0אַרױסגעגעבּן ארַיי פּאָפּולער:מע:
דיצינישע בּראָשורן א"ט אזייט געזונד"

קאָמעדיע װגאַליציאַנער מיליאָנערן" האָט

חהצפירה"

(! די

אַ גרויסע

הילף,

ערשטע

סעריע

 11שוינדזוכט,

|

געהאַט אגַרויסן ערפאָלג,

גאָטעספּעלד חנא (--.0981 51//
|

ג)עבּ ,אין סקאַלע ,בּיים

 1מאָגענ :און געדערים = קראַנקהײטן ,זבּרוטש ,גאַליציע .אױסגעװאַנדערט קיין
שן ווענערישע קראַנקהייטן ,ש נערוונ? אַמעריקע ,האָט ער זיין ליטעראַרישע
 קראַנקהייטן1 ,ע סיפיליס1 ,וש אָנאַניום) ,טעטיקייט אָנגעהױבּן אַלס זשורנאַליסטוועלכע האָבּן אויסגעהאַלטן ארַיי אױפלאַ  -אין דער קליוולענדער זאידישער וועלט"
געס; אין זײ בּאַרירט ג .היגיענישע
פראַגן ,װאָס זיינען פאַרבּונדן מיט יידישע
מנהגים ,זיטן און לעבּנסתּנאים--2191 ,
 4געווען אַ שטענדיקער מיטאַרבּעטער
פון דער װאָכנשריפט /דער ידישער
הויז:דאָקטאָר" ,װאַרשע .די מלחמה:צייט
פאַרבּראַכט אין רוסלאַנד ,וואו געאַרבּעט
אַלס דאָקטאָר פון פאַלרוסישן שטעט:פאַר:

בּאַנדײ צװישן די הײימלאָזע.

האָט אויך

| פאַרעפנטלעכט אַרבּעטן אין די רוסישע
מעדיצינישע צייטשריפטן און אין רוסיש
אויך אַרױסגעגעבּן די בּיאָגראַפיע פון
פּרץ סמאָלענסקין (פ"ג פון י .געסען,
פּעטערבּורג),

וואוינט די לעצטע .יאָרן -

אין אָטװאָצק. ,

גאָמעמפעלד חיים (ש-5981 71/
) געבּ ,אין סקאַלע ,בּיים
זבּרוטש ,גאַליציע ,אַלס זוֹן פון דעם
סוחר שמואל ט ק אַט ש ,דעבּיוטירט א"פ
ח"ג הצעיר מיט סקיצן אין סאַנאָקער

חפאָלקספריינד"  1191און לעמבּערגער
ץטאָגבּלאַטי  ,31 -- 2191

שפּעטער

אױסגעװואַנדערט

קיין אַמעריקע,

זיך בּאַטײליקט

אין דער פילאַדעל:

ואו

און דערנאָך אין דער פּילאַדעלפיער
קאידישער וועלט"{ זינט  4191אשַטעני

דיקער מיטאַרבּעטער פון װפּאָרווערטסץ,
וואו ער שרײיבּט הומאָרעסקעס און פע:
ליעטאָנען א"פּ טוביה שמייכל ,האָט
אויך מיטגעאַרבּעט אין דעם פקונדסי,
 3איז מיט ערפּאָלג אויסגעפירט געָ= -
װאָרן אין נ"י זיין ערשטע קאָמעדיצ.
זדי רייכע קבּצנים" ,נאָך אגַרעסערן
ערפאָלג ,סיי בּיים עולם סיי בּיי דער
טעאַטער:קריטיק ,האָט געהאַט זין קאָפ 
מעדיע אויס דעם יידישן טעאַטער:לעבּן

װען שטאַרבּט ער?? ,אױפגעפירט
 25--124אין מאָריץ שװאַרצס קונסט:
טעאטער

אַרשעװער
אין נ"י און אװין

טעאַטער זחצענטראַלײ ,לעצטנס פאַרפאַסט

אקַאָמעדיע א"ט ופּרנסה",
גאיטײן הירש  .--.רב אין העדיעס,
אונגאָרן,

אַרױסגעגעבּן

אַספרל

װיךי

י-ף תּרי"ג מצות בּררף שיף.
ו-
אהיי
מש
מיט עברי:טייטש (פאַקְש ,)4091

גאָלאָמבּ אברהם=יצחק
--8

(ט81/

) געבּ ,אין אַ דאָרף

פון טראָקער קרייז ,ווילנער געגנט ,צו 9

גאָלאָמבּ
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יאָר איז זיין פאָטער ,אַ שוחט און אַ | נער ;טאָג" ,אין בּוכפאָרם :זגעװויקסן"--
משכּיל ,אַריבּער מיט דער פאַמיליע קיין
ווילנע און דאַן זיך בּאַזעצט אין מיישע?
אַ רייכער טערמינאָלאָגיע פאַר בּאָטאַניק
גאָלע ,װאו זיך פאַרנומען מיט קרעמע:
(קיעוו ,9191 ,ז"ז :2 ,821טע אױסגאַבּע
ריי ,פרוכטהאַנדל ,מלמדות און דערהויפּט פ"ג (קולטור:ליגע" ,װאַרשע ;)1291

בּאַאַרבּעט פון רוסיש לוֹיט בּאָטש מיט

מיט פאַרשפּרײטן

ציוניום

אין שטעטל

(אויף דער עלטער האָט ער אױיסגעװאַג?
דערט קיין ארץ:ישראל) ,געלערנט בּיז
 2יאָר אין חדר און שטעטלשן בּית:
המדרש ,דאן אין וילנער ראַמיילעס:
ישיבה ,וואוהין ס'האָבּן שוין אַנגעהױבּן
אַרײנצודרינגען די מאָדערנע ידישע
נאציאָנאַל:סאָציאַלע בּאַוועגונגען טראַץ
די שטרענגע מיטלען פון די ישיבה?לייט
װוי קלעפּ ,ניט געבּן עסן ,פאַרווערן
לייענען העבּיעישע בּיכער אאַז"וו) ,אין
דער שטראַשון:ביבּליאָטעק קעגנאיבּער
דער ישיבה מיט התמדה געלײענט די
השכּלה:ליטעראַטור ,רוסיש געלערנט אין

קארַוינישער פאָלקסשול ,דערנאָך געווען
אַ עקסטערן 9091 ,געענדיקט די גראָד2
נער לערער-קורסן ,געהערט לעקציעס
אין פּאַליטעכניקום און אוניווערסיטעט
אין קיעוו ,פּעדאַגאָגישע טעטיקײט אָנ2
געהויבּן אַלס העבּרעיסט אין דער וי

יטעבּסקער תּלמוד:תּורה ,דורך דער שול;
אַרבּעט גופא געקומען צום יידישיום און
שוין אין  2191געפירט דעם לימוד פון
יידיש אין דער בּאַװאוסטער גאָלטער
פאָלקסשול ,דאַן געווען לערער אין פּע:
טערבּורג ,כאַרקאָו ,קיעװ ,זינט 1291
איינער פון די אָנפירער פון דעם יידישן
לערער:סעמינאַר אין ווילנע .,פאַרעפנט2

לעכט אויך (א"פּ א ,יודלס) פּעדאַגאָגיש:
מעטאָ-אַלאָגישע אַרבּעטן ,רעצענזיעס און
פּובּליציסטישע אַױטיקלען איבּער אונזערע

אַקטועלע
אין 882ס11

שול

ץדאָס

לעבּן

פון אַבּוֹים",

סרנש=אַפּטלעכע
װַיטו
אַ ריי נא

3

דערציילונגען פאַר קינדער ,וי /בּעניס
חלום"/ ,דאָס טראָפּנדל? ,שרוי פון
אַ פיש איז אַ פראָש געװאָרן" ,װדאָס
אין ואַלד? (קיעה,
ערשטע מאָל
:2 ,9-02טע אױפלאַגע--בּיאַליסטאָק,
 ,)2אַלס טוער פון דער יידיש:וועלטש
לעכער שוֹל,

געװוען מיטגליד

,8

קיעווער

פון דער שול:סעקציע

קולטור:ליגע,

פון דער

פון

ידישן

צענטראַלן בּילדונגסקאָמיטעט אין ווילנע,
גאָלאָמבּ  צבי-ניסן

(0א3581 4/

) געבּ .אין פּאָדזעלװע,
 9מייל פון ווילנע .זיין פאָטער ,ר' אבּא?
אליהו,

איז געווען אמַלמד ,אגַעוויסע

צײט אויך רב
אין סוויאַדאַשץ,
בּין  11יאָר גצ +
לערנט מיטן פאַ:
טער תּנך און
גמרא ,זיך אויך
בּאַקענט מיט די
| די ספרי החסידות,

.קמט 8480 680 ,7191װ,81082

אין די

און לעבּןי

פון דער

פאַרװאַלטונג פון לערער?פ;ראיין אין
פּט"בּ ,7191 ,פון צ"ק פון דעמאָקראַ:
טיש לערער:פאַראיין אין אוקראַיַנע

קולטור :און שול:פּראָבּלעמען
און

מלוכה-פ"ג,

(קיעו ;)2291 ,פפּראַקטישע אַרבּעט
אויף נאַטור :לימוד אין פאָלקסשול",
װאַרשע ,3291 ,קגװאעַסוערוי?קסן" --
הילפס?בּיכל פאַר עקסקורסיעס וווילגע,

דערנאָך

צבּיכער:ועלטי,

קיעוו און װאַרשע? ,די נייע שול" ,וויל:

זאָל ניט חנתחמץ"

וערן אונטער דער

גאָלאָמפ -

| 407

השפּעה פון מ ,ל ,ליליענבּלום ,האָבּן די
עלטערן אים חתונה געמאַכט ,אין אפַּאָר
יאָר אַרום נאָך דער חתונה ,אַרום ,3781

אַריבּערגעפאָרן קיין ווילנע ,איז ג .די
ערשטע יאָרן געווען אַגעהילף

צו דער

408

דעם חזן שלמה זולצער ,א .מ .דיק) א ,אַנד,

העצרעישע צייטשריפטן ,אויך אין ראָד=
קינזאָנס חקול לעם" אין אין בּרילס
חהישראלי" ,וואו  1881אָפּגעדרוקט זיין
חיבּור װדאַמען רעכט" (אין בּוכפאָרם

הגהה אין ראָמס דרוקעריי ,וועלכע איז

אויך א"ט ,משפּט הבּנות--איין אורטייל

געלעגן אין די הענט פון  01מגיהים

איבּער װײיבּליכעס געשלעכט פון זייערע
טוגענדען און אין װאָס זיי האָבּען רעכט
אין פאַמיליען לעבּען אין װאָס זיי האַר?
מאָניערען צו דער מענשליכער געזעל?

מיט מ ,פּלוֹנגיאַן בּראש .געמענדיק
אויף בּײנאַכט אַהים איבּערצושריבן
פארן צענזאָר די דערציילונגען פון א ,מ,
דיק (דיקס שווערן כֹּתב האָט דער צענ"

זאָר נאיָטנגענומען) ,האָט ג ,אַליין אויך
אָנגעהױבּן צו פאַרפאַסן יידישע בּיכלעך
אין דעם נוֹסח און פאַרדייטשמערישטן
סטיל פוֹן א .מ .דיק ,וועלכע זינען
געדרוקט געװאָרן אין ווילנע ,דהיינו;
זפּראַקטיקע איז אַ לעהרע"  --איבּער?

זעצונג פון ד"ר פיליפזאָנס דערציילונג
חהתּפילין" (? ;)5781אַ יונגע טויבּ פאַר
אקרַבּן  --איינע װאַקרע ערציילונג פון

ר' ישראל מיט זיינע שיינע אונד אוֹנ"

שולדיגע טאָכטער טײבּעלע" ,װאו עס

ווערן געשילדערט די טרויעריקע רעזול:
טאַטן ,װאָס עלטערן פלעגן מיט גװאַלד
חתונה מאַכן זייערע אַנטװיקלטע טעכ:
טער צוליבּ נאַרישן יחוס

(פ"ג ל ,מ"ץ,

 ,8ז"ז  ;)92חדער פערבאָטענער
בּרית"  --תּלמודישע דערציילונג פון אֵנ2
טונינוס און ר' יהודה ( ,8781ז"ז ;61
איבּערגעזעצט געװאָרן אין העבּרעיש
אין יכּנסת ישׂראל" און אַרױסגעגעבן
אַלס פּלאַגיאַט) ;זמשלי חכמים"--שפּרֹיב?
ווערטער ,געהערטע און געזאַמלטע פון
כפרים ( ,9781ז"ז  { )02חהלכות דעות"-

אַפּרק פון דעם רמב"מס זיד החזקה"
וועגן גוטע מדות און היגיענישער 852
רונג

( ;5781צוזאַמען מיטן טעקסט אין

העבּרעיִש) .האָט זיך אויך בּאַטײליקט
אין חהמליץ", ,הצפירה" (וואו צ"א פאַר:
עפנטלעכט נעקראָלאָגן אויף פּלונגיאַן,

שאַפּט מיט װאָס זיי אמוזירען פוֹן זייש
ערדינען דאָס רעכט און עמאַנצ?
פר
ע
פּאַציאָן נאָך דעם תלמודישען סיסטעם

און נאָך דער נייען ציװויליזאַציאָן" ,מיט
אפַאָררעדע

וועגן װזשאַרגאָן";

,0981

ז"ז  ,)84געבּנדיק אין דער פון קאָרעק=
טור פרייער צייט העבּרעישע שטונדן,
האָט ער זיך פון זיינעם אתַּלמיד אויס?
געלערנט שפּילן פידל און מוויק-טעאַ=
ריע און שפּעטער אויך געװעןאַ
לערער פון מוויק ,געהאַלטן אַ לֵײ?
בּיבּליאָטעק ,געווען אַן אַגענט פון
זהישראלי" ,חהצפירה"? א .אַנד ,צוס

נויפגעשטעלט

נוסחאות

פאַר

מצבות

און זיין גאַנץ לעבּן זיך שווער געפּלאָגט.
גאעַוויסן קולטור:אינטערעס האָבּן זיינע
חיבּורים איבּער מזיק אַלס די ערשטע

יפּראָבּע צוֹ געבּן די טעאָריע פון האַר= 
מאַניע אויף העבּרעיִש און יידיש ,דהיינו:
מנצח בּנגינות --געזאַנג מייסטער ,צום
זעלבּסט אונטערריכט אין זינגען און
שפּילען פידעל נאָך נאָטען" ( ,3881ז"ן
 ;)6זזמרת יההא-ַ-רמאַניע לעהרע",
מיט קאָמפּאָזיציעס פון דעם וילנער
בּעל-הבּיתל ( ,5881ז"!  ,)401חקול
נגע דער יודען" ,זאַמלונג פון
להע--
קוד
יה
יידישע חתונה-מעלאָדיעס ,אויך פאָלקט?
לידער פאַר פּיאַנאָ ,פידל און זינגען

(תרמ"ז); זכּל נדרי"--נאָטן מיט טעקסט

פאַר פידל ,פּיאַנאָ און זינגען (תּרמ"ט),

904

ער איז געווען דער ערשטער זאַמלער
און בּאַאַרבּעטער פון פאָלקסניגונים,
חסידישע און פון סקאַרבּאָװע נוסחאות
התפילה (יקול יהודה") ,דער ערשטער
געגעבּן (אין חזמרת יה") אמַוסטער פון
דער טיפּישסטער יידישער גאַמע (פריגי=
שער שטייגער מיט אגַעהעכערטער טער?
ציע) און אין ?מנצח בּנגינות" צוגעקליבּן
כאַראַקטעריסטיש:נאַציאָנאַלע לידער פון
יידן ,איטאַליענער ,דייטשן ,פּאֲליאַקן,
רוסן און פּראַנצויזן ,זיינע אַנדערע

ווערק זיינען :פקריות ספר"--אַ בּאַשֵׁרֵי:
בּונג פון זיין נסיעה איבּער וילנע,
גראָדנע ,בּיאַליסטאָק און װאַרשע ,אין
זמעשת
העבּרעיש (װאַרשע,)0981 ,
דהילני המלכּה ובנה מונבוז"; קאויפפיה?
רונג--וועגען היטען די געזונד אין דער
צייט פון חאלערא" ( ;)2981װדי פּוֹר=

זשואַזיע אָדער די געלד סומאַטאָכע --
בּעאורטהיילונג און איבּערבּליק פון עקאָ:
נאָמישען שטאַנדפּונקט און פאַקטען פון
לעבּען איבּער די געװאַלדיגע בּאַהער?
שונג פון דאָס געלד אויף די מאַטעריע?
לע און גייסטלעכע ערנעהרונגס:אויסאַר?
בּייטונג" (װאַרשע ,6091 ,ז"ז ;)95
חשמות האנשים והנשים  --העבּראָאישע

מאָנליכע אונד װײבּליכע נאָמע! וועלכע

|

|

= גאָלאָמבּ  ---גאָלד

04
הגם אויך

דער יידישער פילאָלאָגיע,

גענוג כאַראַקטעריסטיש מיט קוריאָן,
בּטלנישע דערקלערונגען און מאַנגל פון
מאָדערנער אָריענטירונג ,האָט זיין גרויס
ווערק חמלים בּלשוני---העבּרעאיש-אידי:
שעס װערטער-בּוך פון העבּרעאישע
ווערטער ,אויסדריקע און תּורה:ווערטער,
וועלכע וערן בּענוצט אין יידישען גצֵי
שפּרעך און אין איהר ליטעראַטור (פ"ג
א .יאַװאָראָווסקי ,ווילנע  ,0191ז"ז ;)004
אַלס בּיילאַגע קוֹמט ;פתגמי אוריתא"
(ז"ז  -- )84זתּלמודישע זאַגען ,װעלכע
ווערין בּענוצט אַלס שפּריכװערטער",
איבּערגעזעצט אין גאַנץ געשמאַקלאָע
יידישע גראַמען ,מיט דער הילף פון
זיין זון ,עמנואל ג( ,עבצ'ץ ג ,,װעלכער
האָט אויך אָנגעשריבּן

עטלעכע

מעשה?

בּיכלעך אין העבּרעיש און יידיש ,װי
צ"א חחד גדיא און אַשרעקענעס פון
הונדערט רענדליך--צווייא װאונדערבּאַרע

לעגענדען פוֹן פּסח צום סדר" ,פ"ג ל.
מ"ץ ,3981 ,ז"ז  ;23לעצטנס אַרױס=
געבּער פון דעם זשורנאַל אסאסעס אין
מאָסקװע) צוזאַמענגעשטעלט אַ בּיאָגראַ=

-פישן

לעקסיקאָן

א"ט

אין העבּרעיש

חמדת ישראל" ,פון וועלכן עס זיינען
אַרױס בּליז  3העפטן (.)30--1091

ווערין בּענוצט אין זשאַרגאָן---זייער בּע:

לעצטנס געפּרוווט זאַמלען פּרענומעראַנטן
ג-ן
ום"ע -
ויאי
אויף זיין חיבּוֹר קחבל נב
 8פאַרלוירענע ספרים ,װאָס ווערן דער=
|
מאָנט אין תּנך,

זייער ווירקונג אין דער יודישער גע?
שיכטע (פ"ג משה שַליט ,ווילנע תּרט"ה);

654

דייטונג אונד קוועללע ,מיט אָנמערקונ:
גען איבּער דיא בּעגעבּנהייט פון פּער:

זאָנען מיט דיזע נאָמען אין בּיבּעל אונד
?מעשה הצדקה אין ווילנא .!--די װואָהל-
טהעטיגע אַנשטאַלטען פון פריהער איינ=
געפיהרטע .11 ,די פעראיינען און אַנ:
שטאַלטען פון מלחמה:צייט" (ווילנע ,זיז

 ;84אַלס בּיילאַגע קומט אקאַַטאַלאָג פון

ג--ס אַלע בּיכער ,אַרטיקלען און ספרים
בּכּתב יר) ,אגַעװיסן אינטערעס פאַר

;ספר זכרון";

זע.

 14 81י .שקליאר,

|

גאָלר הערמאַן (--881

|

)

פּסעװדאַנים פון הלל גורני ,געבי
אין בּריסק:דליטא ,בּיז  21יאָר געלערנט
אין דער היים ,דאַן אין דער פּינסקער
ישיבה ,צו  41יאָר אָנגעהױבּן צו שרייבּן
אין העבּרעיש די געשיכטע פון פּינסק
פאַרן

עפּינסקער שטאָט:לוח",

אַװעקגע=

|

174

224

גאָלד = גאָלדבּלאָט

פֿאָרן זוכן מאַטעריאַל װעגן דעם ענין

איינציגע

קיין ווילנע ,וואו זיך געװאַלגערט  3יאָר,
גריבּלענדיק זיך אין די ספרים פון דער
שטראַשון = בּיבּליאָטעק ,קאָרעספּאַנדירט
וועגן .דער געשיכטע פון פּינסק מיט
שמואל ווינער ,אָבּער סוף-כּלסוף די
אַרבּעט ניט פאַרענדיקט ,אַװעק קין

זיז  )36און אאַ זאַמלונג אויף יום?טוב",

װ!אַרשע,

וואו

װאַנדערט

קאַפּיטל פון זיין גרעסערער אַרבּעט
זאידישע בּאַגריפןי אויפן גרונד פון אַן
אױספאָרשונג פון די יידישע לעגענדעס,
גאָך ניט פאַרעפנטלעכט ,אַחוֹץ אַ גרויסער

בּאַשעפטיקונג

צאָל קינדער:מעשיות א .אַנד ,,איו אויך

אַרום  5091אויסגע:

קיין אַמעריקע,

די ערשטע

| צייט געמוזט אַרבּעטן אין פאַבּריקן ,דאַן
אַנגעקומען אַלס עקספּעדיטאַר אין דער
?פ ,א ,שיי ,ווען זי איז אַ קורצע צייט

אַרױס טעגלעך ( ,)6091שפּעטער געװאָרן
אַ בּוכהענדלער ,לכתחילה פון יידישע
בּיכער און צולעצט פוֹן ענגלישע ,דע2

בּיוטירט מיט דער דערציילונג אלילית"

אין צוקונפטי ,7091 ,דאַן אָפּגעדרוקט אַ
 0-01מעשהלעך אין צייט:גייסט",

פּינסקיס זאַרבּייטער" ,קאידישער װאָכענ:
שריפט" און /דאָס נייע לעבּעןי ,בּשעת
פּינסקי איז געווען צײיטװײליק רעדאַק=
טאָר ,אין זמ"בּ קאיסט בּראָדװײ" 6191

פאַרעפנטלעפֿט

וואו  צ"א פאַרעפנטלעכט

דעם ערשטן

זיין גרעסערע אַרבּעט איבּער דער גע"
שיכטע פון יידישן בּוֹכהאַנדל ,צוגעפירט
בּיזן :91טן יר"ה .האָט פון צייט צו

בּאַקומען

אין פ"ג חתושיה",

(/סקיצן

פון

אַ פילאַזאַפיע",

דאָס ערשטע

מעשהלע

צייט

אין פאַרשיידענע

אויך געדרוקט

צייטשריפטן קריטישע אַרטיקלען א .אַנד,

גאַלדבּלאַט דוד (אַרוֹם -- 5681
) געבּ .אין ראָדעם .סוף די
סקער יאָרן פון פאָריקן יר"ה געקומען
קיין -דרום:אַפריקע ,בּאַלד נאָך דער
ענגליש :בּורישעף 

/

מלחמה ,ווען נאַפ.

טאַל און קאַפּלאַנד .
האָבּן  2091אָנגע=.
נומען דאָס אימי=

גראַציע ? געזעץ,
=טיש

 -לויט ועלכן יצ=

 פון דער סעריע זשלמה המלך" ,װאָס אין .דער אימיגראַנטשטאַרק געלױבט געװאָרן פון בעל
דאַרף בּיים אַרײ15
מחשבות;

דאָס צוייטע

מעשהלע אין.

| אַרױס אין אבַּאַזונדער בּיכל א"ט אין
װײאַלד" (אַלס :1טער נומ ,פון דער סץ:
ריע ,פאַר אייך און פאַר אייערע קינ"
דער" ,פ'ג ;אידיש" ,נ"י ,9191 ,ז"ץ

 ,5געצייכגט פון י ,ליבטענשטיין) .אין
אַ בּאַזונדערער אױסגאַבּע איז אויך אַרױס
;אין מיין שטאָט בּריסק" (אַ רינג אין
פיראונצװואַנציג לידער" ,פ"ג עלעבּען,
ני ,0291 ,ז"ז  -- )92אַ פאַרטרוימטער
געזאַנג צו דער אַלטער יידישקייט2291 ,
געפּרוּװוט גרינדן אַ פ"ג א"ט קדריי הו:
דערט און צעהן" ,אָבּער בּאַװויזן אַרױס.:
צוגעבּן בּלויז  2קליינע בּיכעלעך--חדאָס

קומען אין לאַנד אָפּגעצּן עקזאַמען אין
אַן אײראָפּעישער שפּראַך ,אויפגעהויבּן
אַ בּאַוועגונג איבּערן לאַנד פאַר דער

אָנערקענונג פון ייִדיש אַלס אײיראָפּעישע-.
שפּראַך ,אָנגעשריבּן אַ בּראָשור פאַח
די דעפּוטאַטן פון פּאַרלאַמענט מ+5/661
()5001

?689202021

מגסקסזטם 81 1 8

וואו צונויפגעזאַמלט אַ גרויסן מאַטעריאַל
וועגן ייִדיש ,און טראָץ דער קאָנטר:אַקציע
פון אגַרופע װיאַהודים? פון קײפּטאָן.
געפּועלט ,דער פּאַרלאַמענט זאָל בּאַ:

שליסן ,,אַז :א) יידיש איז אַ אײיראָפּעיישע
שפּראַך ,ב) אַ אינטעליגענטע שפּואַך
און ג) די שפּראַך פון דעם יידישן פאָלק,
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דעם דאָזיקן קאַמפּ ,וס האָט געדויערט
פון  3091בּיז  6091און האָט געבּראַכט
צו דער ערשטער אָנערקענונג פון יידיש
דורך אַ רעגירונג ,האָט ג ,בּאַשריבּן אין
דעם װאָכנבּלאַט חדער אידישעח אַדװאָ:
קאַט" ,װאָס ער האָט זינט  4091אַרױויס?
געגעבּן אין קײיפּטאָן ,זיך ממש מוסר:
נפש זייענדיק צו דערהאַלטן די צייטונג
אין משך פון  01יאָר  --דאָס גרעסטע
אריכת:ימים ,װאָס אַ יידישע צייטשריפט
האָט בּיז דאַן געהאַט אין דרום:אַפריקע,
 8יאַר צייט האָט ג ,אויך מיטגעאַרבּעט
אין דעם ענגלישן טאָגבּלאַט פטקזה קגא
א"ר פון טענאַטאָר עדמונד פּאָול ,גע
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געגעבּן די אַלגעמײנע אילוסטרירטע ענפ
ציקלאָפּעדיע--נעמט אַרום אַלע צווייגען
פון יידישע און ניטיידישע פילאָזאָפיע,
קונסט ,וויסענשאַפּט ,ליטעראַטור ,גע
שיכטע ,בּיאָגראַפיע ,געאָגראַפיע און
פעלקער:קונדע פון דער גאַנצער וועלט,
אין אַלע צייטען" {{| בּ ,א--או,0291 ,
ז"ז  11 ;0001בּ ,,או--אי ,3291 ,ז"ץ
 ,0ניט קוקנדיק אויף דעם פאַרנעם
פון דעם װערק (די ענציקלאָפּעדיע איז
געפּלאַנט אוֹיף  01ב ).און דער גרויסער
אַרבּעט ,װאָס איז אין דעם אַרײנגעלײגט

געװאָרן ,האָט עס אָבּער גאָר אַ קנאַפּן
װערט; די שפּראַך איז זשאַרגאָניזירט,

שטאַנען אין פריינדלעכע בּאַציָונגען מיט

די בעּצאםַהאַנדלונג

דעם פאָרזיצער פון סענאַט מ"ר רײץ,
דעם עקספּרעזידענט פון דער אָראַנזש?
רעפּובּליק ,אָפט אויסגעניצט זיינע פאַר?
בּינדונגען לטובת די יידישע אימיגראַנטן

אָפּט דילעטאַנטיש אוֹן בּטלניש ,פול מיט

און גענומען אַ אַקטיוון אָנטײל אין דעם

פּאָליטישן לעבּן פון לאַנד.,
אין משך

פון העכעח

אַרבּעטגדיק

 03יאָר אויף אַ

גרויסעף ענציקלאָפּעדיע אין יידיש ,האָט
ער אין קײפּטאָן פאַרעפנטלעכט די עף:
שטע  21העפטן און אין נאָװעמבּער
 4פאַרלאָזט דרום:אַפּריקע צו פאָרן
קיין אַמעריקע אַרױסצוגעבּן זיין לעבּנס:

װערק .בּשעת דער נסיעה זיך פאַר:
האַלטן אַ לענגערע צייט אין עֶנגלאַנד
א ,אַנד,

מערב:אייראָפּעישע

לענדער,

וואו אָנגעפירט אַ פּראָפּאַגאַנדע פאַר דער
ענציקלאָפּעדיע,

קריגנדיק הִסכּמות פּאַר

איר פון אַזעלכע גדולים ,װי רב הכּולל
ד"ר הערץ ,ד"ר מ .גאַסטער ,ד"ר לוך:
וויג גייגער ,ד"ר חיים װײיצמאַן,

ישראל

זאַנגװיל א .אַנד -- ,געקומען  6191קיין
נ"י ,געגרינדעט דאָרט דעם פ"ג ודי
אַדװאַנס ענציקלאָפּעדיע קאַרפּאָרײשאָן"
מיט ד"ר ק ,פאָרנבּערג אַלס װיצעיפּרץ:
זידענט ,און אין דעם דאָזיקן פ"ג אַרוֹיס:

פעלערן און קוריאָון,

פון די ענינים אין
אויף דער שאַר?

פער קריטיק קעגן דער ענציקלאָפּעדיע
האָט ג .געענטפערט מיט אַ פּאַמפלעט
װאַן ענטפער צו מיינע קריטיקער" ,און
אין די װפאָררײידעס? צו די  2בּ .פון
דער ענציקלאָפּעדיע זיך אויך אויסגע?
טענהט אויף אַבּיסל אקַוריאָזן אופן

מיט די פאָרשטײיער פון דער מאָרער:

נער יידישער פּילאָלאָגיע אין הלכות
סטיל און אָרטאָגראַפיע-- .ג ,האָט פאַר?
עפנטלעכט אסַעריע אַױטיקלען צו דער
פאַרטיידיגונג פון דער אידישער שפּראַך"
(זדער אידישער קעמפּפערי ,)8191 ,אויך
אַרױסגעטראָטן מיט אַרטיקלען פאַר יידיש
אין דער עיאַהודישער" פּרעסע פון אַמע=
ריקע ,וי 60ט00ז 1װפשסן ( 601יולי

 - ,)1אין וועלכער צייטשריפט

אויף

געפירט אפַּאָלעמיק (סוף  )3291מיט לואל

מאַרשאַל וועגן יידיש אַלס יסוד פון דער
יידישער

דערציונג,

מזטזס? 8פשסן סח

(אין ה' פון אַפּריל  4291בּאַשריבּן אגם
דעם קאַמפּ פאַר יידיש איז דרום:אַפר=
קע) א .אַנד,
,ער װעג"/ 511 ,0291 ,
ב ,י .גאָלדשטײן ,ד

גאָלרבּערג -
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) געבּ ,אין יאַר?
-- 3
מאָלינעץ ,פּאָדאָליע ,זיין פאָטער ,נחום
געשטאָרבּן,
איז פרי
לישיצמאַן ,
|
און ער איז דער:
צויגן געװאָרן בּיי
זיין שטיפפאָטער- ,
גאָלד בּערג ,אַָלמדן

און

אַ שטרענגן

חסיד ,וועלכער
פלעגט מיטנעמען

זיין שטיפייַנגל
צום זינקעווער
רבּין ,בּיז  31יאָר זיך געגרייט פאַר
אַ רב ,געלערנט תּלמוד און פּוסקים ,דאַן

= זיך בּגנבה פון די עלטערן אָנגעהױיבּן
צו לערנען רוסיש און לייענען העבּרעישע
און יידישע בּיכער ,געמוזט דערפאַר

פּאַרלאָון דאָס עלטערנהויז ,אַװעק קיין
בּאַרדיטשעװו ,ואוו זדיךערנערט פון
העבּרעישע שטונדן און זיך אָפּגעגעבּן

מיט זעלבּסטבּילדונג 1091 ,קיין טשער
נאָװיץ און פון דאָרט קײן גי=אָרק,
וואו אגַעוויסע צייט געאַרבּעט אין אַ

שאַפּ; שפּעטער אויסגעװויילט אַלס פּרע:
זידענט פון דער שטעפּערטוניאָן .,כֹּדי
פּטור צו וֶוערן פון שאַפּ ,פונאַנדערגע?
טראָגן צייטונגען 3 ,יאָר שטודירט אין
אוניוזערסיטעט יוריספּרודענץ און גע?

געבּן ענגלישע שטונדן .נאָך יינגלװייז
געשריבּן יידיש ,בּאַקומען פון פרישמאַ:
נען אאַויפמונטערנדיקע תּשובה אוֹיף
זיייע העבּרעישע שירים ,דעבּיוטירט אין
זפ ,אַ ,ש 3091 ".מיט אַן אַרטיקל וועגן
אַנאַרכיזם און נאַציאָנאַליזם ,אויפווייזנ2

דיק ,אַז די ראַדיקאַל:סאָציאַלע אידעען
זיינען ניט קיין סתּירֹה צום נאַציאָנאַליזם,
דאַן רעדאַקטאָר

פון דער

דרײמאָנאַט?

לעכער פּועלי:ציוניסטישער ;נייער שטי:
מע ,מיטרעדאַקטאָר פון ד"ר נחמן סיר*

ר
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קינס מאָנאַטשריפט װדאָס פאָלק" ,אי
איינער פון די הויפּטמיטאַרבּעטער פון
דעם טעריטאָריאַליסטישן װאָכנבּלאַט קדאָס
פאָלק" ,זיך אויך בּאַטײליקט אין דער
װװואַרחײט?",

טאַגעבּלאַט",

שײדישען

מאָרגען זשורנאַלײ און חדעם אַמעריקאַ:
! גער",

צוויי איז ער אַ

פון די לעצטע

שטענדיקער מיטאַרבּעטער עד:היום ,נאָך
דער טערקישער רעװאָלוציע  9091גע?
װאָרן רעדאַקטאָר פון דעם אָפיציעלן
אָרגאַן פון דער ציוניסטישער אָרגאַנל=
זאַציע אין אַמעריקע װדאָס אידישע
פאָלק" ,פאַר די לעצטע  02יאָר אויך
מיטגעאַרבּעט אין װהעולם"+ ,השלחה",
חהזמן" ,אהפּועל הצעיר" ,חרשפים",
װהתּורן" (די לעצטע צייטשריפט אַ גע

וויסע צייט אויך רעדאַקטירט) און אין דער
יידיש-ענגלישער פרעסע .געשריבּן שי
רים (בּלויז אין העבּרעיש) ,סקיצן ,קרי

טישע אַרטיקלען ,פּעליעטאָנען און פּוֹבּי

ליציסטישע

אין בּוכפאָרם

אַרטיקלען,

אַרױסגעגעבּן :אַ בּאַנד זגעזאַמעלטע שריפ?
טען

אַ בּוך

איבּער

(13

עסייען,

א"ט

דער

ב"י

)9 31

 1און

/גרעניצען'

(ז"ז

)003

פון

פּאָעזיע

תּנך/,

לעבּן און ליטעראַטור ,הערצל ,נאָרדוי,
העס ,סאַקאָלאָוו און איבּער אַ ריי ייד
שע שריפטשטעלער .נאָך ניט פאַרעפנט=
לעכט אין בּוכפאָרם זײנען זיינע 3
בּענד געזאַמלטע שריפטן אין העבּרעיש,

בּאַקאַנט אַלס ציוניסטישער רעדנער אין.
יידיש ,העבּרעיש און ענגליש ,אַפּאָר
מאָל בּאַזוכט ארץ:ישראל ,אויך די איי=
ראָפּעאישע לענדער,

מיטגליד

פון דער

אַמעריקאַנער ציוניסטישער עקזעקוטיווע,
דירעקטאָר פון ארץ י=שׂראל ד=עפּאַרטאַ:
מענט ,מיטגליד פון אַקציאָנסקאָמיטעט,
פאָרזיצער פוֹן זסתּדרות עברית" ,אי
נער פון די גרינדער
ציוניסטישער

פּאַרטײ

פון דער פּועלֵיי
אין

אַמעריקע,

/

|
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|עכט דאָרט אַרטיקלען
מיטגליד פון אַמעריקאַנער יידישן קאָנ :ל
יידיש:געזעלשאַפטלעכע
גרעס ,פון זיינע פּסעװדאָנימען :א .גימל,
טעמעס ,פאַרטרעטנדיק
אבּגדר און א .נחומזאָן,
שטאַנדפּונקט ,האָט זיך
לעקסיקאָן; לקסיקון צִיוֹני.

1

גאָלדבּערג אברהם
---

| דליטא,

(כ"ה תּשרי

) געבּ .אין בּריסק

אַלס זון פון אהַעבּרעיִשן

רער ,אמַשכּיל

לע=

און אחַובב :ציון וועל?

874

אויף
און
דעם
אויך

אין פרישמאַנס קהבּוקר",

פאַרשיידע.
פּאָליטישע
ציוניסטישן
בּאַטײליקט

אין פ+גסצססםת

אוֹן משגק ,און איז די לעצטע יאָרן דער
װאַרשעװער קאַרעספּאַנדענט פון דעם
ניו:יאָרקער =טאָג" און דער לאָנדאָנער
זצייט" ,האָט איבערגעזעצט אויף יידיש

כער האָט אַלײן /
געשריבּן העבּרע
יֵשׁ און דערצן /
אויך אָנגערעגט
וייגנע זין (צוישן -
זי דער דיכטער
מנחם) ,צוערשט
בײם
געלערגט
פאָטער ,דאַן אין
תּלמוך.תּורה ,נאָך דער גרויסער שרפה אין
בּריסק אַװעקגעשיקט קיין מאַלטש ,וואו
אַ יאָר געווען אין דעם בּאַקאַנטן קיבּוץ
פּרושים ,גלייכצייטיק אַזֹי װי אַלע
בּחורים פון קיבּוץ געלייענט השכּלה-ב:
כער ,שפּעטער .געווען אגַעוויסע צייט
עקסטערן אין אָדעט .זיין זשורגאַליסטישע
קאַריערע אָנגעהױבּן מיט אייניקע אַר:
טיקלען אין חהצפירה" און װהמליץ?

דאַקציע פון 9:980:27

 2איינגעלאַדן פוּן י ,לודװיפּאָל אַלס
טעכנישער מיטאַרבּעטער אין והצפה",

פאַרעפנטלעכט אייניקע בּראַשוין אין
רוסיש ,צ"א שי ,ל ,לעװאַנדא אַלס פּוֹב.

נאָכן אונטערגאַנג פון חהצפה" געאַר:
בּעט אין להצפירה" ,און ווען די װהצפירף"
האָט זיך פאַרמאַכט ( ,)5091מיטגעאַרבּעט
אין יאַצקאַנס װיצבּלאַט חדי בּיהן" ,אין
ספּעקטאָרס װפרײטאָג" ,אין דער ער2
שטער קאָפּיקענער צייטונג זדאָס טאַגע=
בּלאַט?  ,6091דערנאָך אַלין רעדאַל=
טירט די קאָפּיקענע צייטונגען אין
װאַרשע{ ,מאָרגענבּלאַט" און אלעצטע
פּאָסט" ,זינט דער גרינדונג פון חהייגט",
 ,8איינער פון די מיטאַרבּעטער און
צייטנווייז אויך רעדאַקטאָר ,פאַרעפנט?

אָסיפּ דימאָווס דראַמע זשמע ישראל"
( )8091און פ ,לאַסאַלס בּראָשור שװואָס איז
אַזױינס קאָנסטיטוציע" ,פון זיינע פּסעו=
דאָנימען :איבּראַחים ,א .משורר א .אַנד,

גאָלדבּערג בּאָרים ( -- 6681וזע02/
 )2געבּ ,אין שאַקי ,סוּװואַלקער געגנט,
געענדיקט  1981די טעכנישע הויכשול
אין האַנאָװער אַלס כעמיקער ,האָט ער
זיך  8981בּאַזעצט אין װילנע ,ואו ער
איז געווען דירעקטאָר פון אַ גרױסעף 
אַפּטײק:פירמע און פאַרנומען אאַָנגעזע:
ענעם אָרט אַלס ציוניסטישער טוער און

עסקן ,זינט  9981האָט ער זיך בּאַטײליקט
אין 5310צס,08
8302

 ,610 4060טעססגענטעתץם,

.קמע א ,אַנד ,ציוניסטישע צייט?

שריפטן ,געווען אַ מיטגליד פון דער רע

אוֹן חהעולם",

ליציסט" ( ,)0091דערהויפּט זיך אויסגץ?

צייכנט מיט זיינע סטאַטיסטישע אַרבּעטן,
בּתוכם אַ ספּעציעלע אױספאַרשונג וועגן
דער מוטערשפּראַך בּיי די יידן אויפן
גרונד פון דער פאָלקסצײילונג אין רוֹס2
לאַנד פון ( 7981אין -ס . 41זװ084167
6.

5

066טן

3

געגרינדעט

4040 6415

610212סמז,

אין וילנע איַידישע

סטאַטיסטישע געזעלשאַפט ,וועלכע האָט
צוליבּ דעם אױסבּראָך פון דער מלחמה
ניט צאַװיון צו אַנטװיקלען איר טעט=

קייט; אַרױסגעגעבּן  5יאָרבּיכער האש1ג);

9084

= == גאָלדבּערג

|

|

|
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גאָלדבּערג יצחק אַרוּם -- 8581

(דאָס לעצטע  --פּט'ב )91--8191 ,און
אין יידיש  --חלוח קדימה" ,מיט אזַייער
רייכן סטאַטיסטישן .מאַטעריאַל ,זיך אויך
בּאַטײליקט אין דער װילנער ידישער
פּרעסע ,צ"א אין קדאָס יוֹד ,פאָלק" ,יוסף ,בּיידע פריינד פון דער ידישער
 ,80ואו פאַרעפנטלעכט אַ רײ ליטעראַטור און קונסט ,האָט פאַרעפנטלעכט6
אַרטיקלען וועגן יידישער פּאָליטיק אין אַ אַנטיהעבּרעיסטישע בּראָשׁוֹר זאידיש
רוסלאַנד ,שבּת:רו ,קהילה:פראַגן און | און העבּרעיִש אין טהעאָריע און פּראַק=
ציוניסטישע ענינים; -אויך אין פּט'בּ טיק" (ב" ,4 ,זי"ז  ,)13זגעווידמעט

 )6191 11האָט געלעבּט אין נ"י ,ואו
ער האָט געהאַלטן אוַויינגעשעפט .גע?+ +
שטאָרבּן אין איין װאָך מיט זיין זון. ,

חפריינד" ,חווילנער װאָכענבּלאַטײ א ,אַנד,
האָט פּאַרנומען װיכטיקע אַמטן אין דער

ציוניסטישער

דערהויפּט

אָרגאַניזאַציע,

אויפן עקאָנאָמיש פ:ינאַנציעלן געבּיט,
יאָרנלאַנג געװען אמַיטגליד פוֹן גרויסן
אַקציאָנסקאָמיטעט ,בּיי דער עװאַקואַציע
פון ווילנע דורך

די רוסן אַװעקגעפאָרן

קיין רוסלאַנד ,  9191געווען אין פּאַריז
אַלס מיטגליד פון דעם קאָמיטעט פון
די יידישע דעלעגאַציעס ,שפּעטער ,צוֹ*
זאַמען מיט זיין עלטערן בּרודער ,יצחק?
לייבּ (לעצטנס אַרױסגעבּער פון חהארץ"),
זיך בּאַזעצט אין א"י.
8
,אונזער

1ע}

לקסיקון ציונין

מ ,שאַליט ,אין

טאָג? ,נומי,629 .

גאָלדבּערג דוב-בּער (-- 8681
געבּ אין טרישיק,

קאָוונער

ליטע .,שפּעטער אױסגעװאַנדערט קײן
דרוט:אַפּריקע ,וואו ער איז לערער פון
העבּרעיש אין דער תלמוד:תּורה פון
פּרעטאָריע .,זשורנאַליסטישע טעטיקייט
אָנגעהױבּן אין המליץ" און קהצפירה",
זיך אויך בּאַטײליקט אין לאָנדאָנער
?היהודי? א"ר פון סוּװאַלסקי ,אין די
דרוםאַפריקאַנער צייטשריפטן געשריבן
פּובּליציסטישע אַרטיקלען,

ליעטאַנען,

ציוניסטישע

לייכטע פע:

מאמרים

אויף

א"פ פּליא ,א ,בעל:מחשבות .898 ,א
בּערגעזעצט אין יידיש און ענגליש פילע
אַרטיקלען פון אחד:העם

דער כּנסת ישראל ,די נײען מילאָן
בּרידער און שװעסטער ,וועלכע דײנ:

קען ,ריידען ,לעזען און שרייבּען מאַמע*

לשון--אידיש",

וואו דורך אאַַנאַלאָגיע

מיט דעם קאַמפּ צװישן העבּרעיש און
ארמית אוּן אויפן גרונד פון זיינע ער?
פאַרונגען בּנוגע דער מעטאָדע פון

עברית בּעברית אין א"י (וועלכע ער האָט
בּאַזוכט

 )3191אאַז"וו קומט ער

צום

אויספיר ,אַז סיי צוליבּ דעמאָקראַטישע
טעמים סיי צוליבּ נאַציאָנאַלע מון די
שפּראַך פון דער יידישער דערציונג און
פוֹן דעם ידישן קולטור=שאַפן בּכלל
זיין  --יידיש,

ו'

(

גאַלױבּערג לוי (--5981

געבּ .אין מינסק ,װײיסרוסלאַנד ,אַלס זון
פון אַן אָרעמען הויזלערער ,בּיז  21יאָר
געלערנט אין חדר ,דאַן געמוזט ,נאָף 
דעם טויט פון
דער מוטער ,דער
שפּייזערין
פון

דער

פאַמיליע,

גיין אַרבּעטן ,צו
 4יאָר אַריבּער:
גענומען פון אַן
עלטערן בּרודער

קיין

אַמעריקע,

וואו ער האָט זיך בּאַקענט מיט דער
יידישער

ליטעראַטור

און ,שווער

אַר-

בּעטנדיק ,געדרוקט פון צײט צו צײט/
לידער אין אפַּראָװוינץ:צייטוגג /פראַ:

|

1

גאָלדבערג  ---גאָלוחאַרט  ---גאָלדמאַן

גרעס" ,דאַן אין פקונדס" ,װפ .א .שי",

;מיללערס װאָכענשריפט" ,און מאָנאַט=

שריפט עדער אָנהֹיבּ" א .אַנד ;,דער
הױפּט אָבּער אין חדער פעדער" .אין
בּוכפאָרם :שלידער און בּאַלאַדען (זהיים?
פ"ג" ,ווין  --נ"י ,3291 ,ז"ז  ,)211וואו
דעם גרעסטן טייל פאַרגעמען לידער פון
שטאָט ,אין דער זאַמלונג גייט אויך אַרײן
אַ קלייגע דראַמאַטישע פּאָעמע עדער גייסט
פון די קדושים",

קה

געאַרבּעט אין רבּנישע צייטשרימטן ,גי
איז דעד פאַרפּאַסעױ פון אבַּוך חדי יודען
אין אַרגעטינע--אין דער פערגאַנגענהייט
און אין דער געגענװאַרט אין װאָרט

און בּילד" (כּוענאָס:אײרעס  ,4191ז"ז
װאָס בּרענגט אגַאַנץ רייכן מאַטע:

8

ריאַל איבּער דעם נייעם ײדישן ישוב
אין אַרגענטינע ,זיינע פירנדיקע פּער
זענלעכקייטן (מיט בילדער) ,הברוח,
אַנשטאַלטן א ,אַז ,וו בּאַזונדערע קאַ5

פּיטלען זיינען געווידמעט דער יידישער
( פּרעטע ,ליטעראַטור און טעאַטער אין

ש ,ג ,גדאָס גײע לעבען" 21 ,3291

= גאָלדהאַרט בּרוף (- 7951

געב .אין דאָרף האַראָדישטשע ,קיעווער
גובּ .,,דערצויגן געװאָרן אין פּיאַטיגאָריע,
דיזעלבע גוב ,.בַּיים פאָטער--אַ מלמד,

אַרגענטינע,י

גאָלדמאַן מענדל (-- 1981

(

געבּ .אין רימאַנאָו ,גאַליציע ,געלערנט

אין חדר אין ישיבה ,זינט  7091פאַר=
נאָכדעם געווען אהַעבּרעיִשער לערער
אין אַרומיקע דערפלעך ,זינט  2191אין עפנטלעכט סקיצן און דערציילונגען אין
אַמעריקע ,פאַרעפנטלעכט לידער אין .חסאָציאַל-דעמאָקראַט"/ ,פאָלקספריינדי,

וועלט?,

לעמגערגער חטאָגבּלאַט" ,אין יעקב פּפע?

שװאַרהײט" ,װטאָג" ,חדאָס אידישע פאָלק",
די װאַרבּײטער פּרעסע" ,חקונדס" ,אין

פערס זיידישען װאָכענבּלאַט? פון ג",
אויך א"פ בּ ,מ ,זיסקינד,

דער

/אידישע

פילאַדעלפיער

ואו ער

פון שיקאַגאָ,

;פאָרװערטס"

וואוינט די לעצטע יאָרן.

אײנער

פון

דער גרופע װיוגג שיקאַגאָ ,האָט ער
זיך בּאַטײליקט
געבּעלי,

(

גאָלדמאַן נחום (--4981

געבּ ,אין װילנע ,ואוו ער איז דערצויגן
געװאָרן בּיי זיין זיידן און  3יאָר גע:

און אירע ומ"ב

װאין

לעונט

קיוגעגר?,

זיונג

פאָרן קיין פראַנקפורט?דמאַין ,בּאַזוכט
דאָרט גימנאַזיע און שפּעטער געענדיקט
דעם הײידעלבּערגער אוניווערסיטעט מיטן
טיטל דאַקטאָר ,נאָך אַלס סטודענט זיף
בּאַטײליקט אין דער ציוניסטישעף בּאַ:
וועגונג און זיך קונה:שם געװוען אַלס

װרעזאַנאַגס?,

שיקאַגאָז,

װי אויך אין דעם

תאיגיינעם"

1

זשורנאַל

גאָלדמאַן דוד (--5881 0/52
) געבּ ,אין קאַלאַראַש ,געסאַראַביע,
זיין פּאָטער ,ר' אהרן גאָלדמאַן ,פון די
ערשטע יידישע אימיגראַנטן אין אַרגע2
טינע ,וואוהין ער איז אָנגעקומען מיט

אין חדר,

רעדנער

צו  8יאר אַװעקגע*

לענגערע צײט
אין דייטש ,אַ

מיטגעאַױבּעט

אין

60042151-

ז61101104211

זיין פאַמיליע {זט ,9881 41/דער ערשטער
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בּאַלעבּאָס פון אַן ערדענעם שטיבּל אין
מאָזעסװיל ,געווען דאָרט שוחט ,פירער

שלמה:צבי ג ,,אבַּרודער פון בּן:אַביגדור,
האָט רעדאַקטירט ,און אין אַנדערע

פון דער

יידישער

אַרסאָדאָקסיע,

גרי5

דער פון אַ בּית:תפילה און פון פאַרשיי:
דענע חברות ,געשריבּן קאָרעספּאָנדענצן
פון אַרגענטינע

אין

חהצפירה"

און

מיט=

,86808

װאָס זיין פאַטער,

ציוניסטישע צייטשריפטן,
זוך אין א"י 3191
2

נאָך זיין בּאַ:

אַרױסגעגעבּן אבַּוך

ג4סע ז,:601106516

 0291צוזאַל

מען מיט ד"ר יעקב קלאַצקין אַרֹיסגע?
()16

34

גאָלדמאַן  --גאָלדע  ---גאָלדענבארג

געבּן 6214

,6161 60090810012

גנעל

| ווידמעט דער טעאָרעטישער בּאַהאַנד?
לונג פוֹן די ציוניסטישע פּראָבּלעמען
דאַן אויך אָנגעהױיבּן זיך צו בּאַטײליקן
אין דער יידישער זשורנאַליסטיק אַלס
שטענדיקער קאַרעספאַנדענט פון ני=

יאָרקער {טאָג" פון דײיטשלאַנד ,לעצטנס
| אויך פאַרעפנטלעכט אַרטיקלען אין דעם

אָרגאַן פון י ,גרינבּוימס גרופֿע װעל
המשמר" ; --ציוניסטישע בּלעטעַר?
לקסיקון ציוני5676 ,

גאָלדמאַן עמע (אַרום = =-0181
) געבּ ,אין ריגע ,סוף די :08קער
יאָרן געקומען קיין אַמעריקע ,צוערשט
געוואוינט אין ראָטשעסטער ,דאַן אַר
בּער קיין נ'י ,וואו זי האָט געהערט צו
דער ערשטער אָרגאַניזאַציע פון די יידי?
שע אַנאַרכיסטן ,דער גרופּע צפּיאַניערן
פון פרייהייט" און אין משך פון כּמעט
 0אאָר געשפּילט די ראָלע פון אַ פירץ?
רין אין דער אנאַרכיסטישער בּאַװועגונג,

אַרױסגעגעבּן אאַנאַרכיסטישן אָרגאַן אין

ענגליש ,אויפגעטרעטן מיט רעדעס אין
ענגליש
יידיש
טיקלען
יידישע
הױפּט

און יידיש ,און הגם אַלײן קיין
ניט געשריבּן ,אָבּער אירע אַר?
פלעגן זיך אויך דרוקן אין די
אַנאַרכיסטישע אָרגאַנען ,דער?
אין דער !פ ,א .שי

אַ שׂאַרפע

קעגנערין פון דעם רעװאָלוציאָגערן
װיסנשאַפּטלעכן סאָציאַליום ,האָט זי איר
יאָרנלאַנגן קאַמפּ געווענדט דערעיקרשט
אין דער ריכטונג פון פּאַמיליע און רע

ליגיע ,בּיי די רעפּרעסיעס קעגן די
אַנאַרכיסטן אין די פּאַראייניקטע שטאַטן

פלעגט ג .זיין די ערשטע אויפן פייער,

אַזױ ,למשל ,אין זי ,נאָכן אַטענטאַט
פוֹן דעם אַנאַרכיסט טשאָלגאָש (וועלכער
האָט און?  1091דערשאָסן אין בּופאַלאָ
דעם פּרעזידענט מאַק=קינלי) נאָך אַ לאַנגן
אַרומזוכן אַרעסטירט געװאָרן אין שיקאַ?

|
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גאָ  8191איז זי איינגעזעצט געװאָרן.
אין תּפיסה פאַר איר קעגנערשאַפט צו
דער מלחמה און בּאָלשעװיסטישע סימ=
פּאַטיעס ,1291 ,צוזאַמען מיט איר פריינד,
ידעם בּאַוואוסטן אַנאַרכיסט

אַלעקסאַנדער

בּערקמאַן ,אַרױסגעשיקט געװאָרן קיין
ראַטנרוסלאַנד ,פאַר דער אָפּאָזיציע צו
דעם בּאָלשעװיסטישן רעזשים פאַרטריבּן
מיט בּערקמאַנען פון רוסלאַנד ,געווען
פאַרװאָגלט פון לאַנד צו לאַנד ,געלעבּט
אין עסטרייך און דייטשלאַנד ,בּין ד"
ענגלישע אַרבּעטעררעגירונג האָט איף
דערלױיבּט צו בּאַזעצן זיך  4291אין
לאַנדאָן ,לעצטנס אונטער דעם איני
דרוק פון די אַנטטוישונג ען פון דער סאַש
ציאַלער רעװאָלוציע זיך אינגאַנצן צוריק:
געצויגן פון פּאַליטישער טעטיקייט ,איה .
אַנטיבּאָלשעװיסטיש בּוך װ 2יאָר אין .
ראַטנױוסלאַנד" האָט זיך אויך געדרוקט.
אין

יידיש

אין

ניויאָרקער

זיגט

זטאָג?

נאוועמבּער ,3291

גאָלדע יוליום (אומגעפער --2881
) געבּ ,אין פּלאַצק אין אַ

גאָח אַסימילירטער

משפּחה,

שטודיױט

אין בּערלין לאַנדװירטשאַפּט ,אונטער
דער השפּעה פון נחמן סירקין און לֹאַצַש
קי:בּערטאָלדי צוגעשטאַנען צו דער גרוף
פּע פון /המון" און שפּעטער געװען 8
אָנגעזעענער טוער פון דער ס ,ס-.פּאַרטײ,
נאָך דער אָקטאָבער:רעװאָלוציע אַ טיכטיש
קער מיטגליד פון דער ײידסעקציע און
מיטאַרבּעטער פון קעמעס" ,טוער אין דעם

ענין פון יידישער קאָלאָניאַציע אין
|

ראַטנפאַרבּאַנד,

גאָלדענבּאַרג ליבּין--געבּ ,אין בּו.
קאַרעשט ,געלעבּט אמיאןָהליעוו ער
איז געװען דער פאַרפאַסער פון אַ פול?
שטענדיקער אַריטמעטיק אין ידיש א"ט
קמלאכת מחשבת"

(בּאַרדיטשעוו,

,)3281

געשריבּן אין אַ זײַער פאָלקסטימלעכער

י884
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און ריינער שפּראַך און אין אלַייכטעף
פּאָפּולערער פאָרם ,איז זי עטלעכע מאָל
איבּערגעדרוקט געװאָרן (למשל ,אין סע
דעלקאָו ,4381 ,אין ואַרשע,3781 ,
אאַזיוו),

|

גאָלדענבּערג מרדכי -- 9881
) געב .אין דער יידישער קאַ:

לאָניע זגוריצי,,

בּעסאַראַבּיע .בּאַקומען

אַ חסידיש:רעליגיעזע דערציונג אין חדרים
און אויך פאַר זיך אין בּית-המדרש גע:

לערנט

ש"ס און פּוסקים,

וועלטלעכע 

בּילדונג  ---בּיי פּריװואַטע לערערס ,זינט
3
געדרוקט העבּרעישע שירים אין
חהצפירה" ,חהפּרהים",

זהשלח"? ,העולם",

חשתילים" ,װהתּקופה" ,ארמון" ,א ,אַנד,,
אויך אַפּאָר דערציילונגען אין חהצפירה",
חשבּלים" און בּוקאַרעשטער ישורוף,

אין יידיש דעבּיוטירט מיט הומאָריסטישע

שירים אין טונקלס יום:טוב?בלעטלעך,
דאַן אין אָדעסער ?אונזער לעבּען" און

נאָך דער מלחמה פאַרעפנטלעכט לירישע
לידער אין די טשערנאָוויצער פרייהייט",
דאָס גייע לעבּן ,זמ"בּ אקולטור" ,אין
די קעשעניעווער עמאָרגען" און עדער
איד" ,ואו אויך געדרוקט סאַטירישע
לידער א"פ חדי שפּילקע" ,חרב מג",

חגוג ומגוג" ,נאָך ניט פאַרעפנטלעכט אַ
ציקל /סטעפּילידער" און אגַרעסערן
| ציקל לידער װאַלט און גי"  ---עפּישע
שילדערונגען פון דער אַלטער פּאַטריאַר:
כאַלישער יידישער וועלט און דער גייער,
זיך ערשט װעבּנדיקער,

גאַלדפאַרבּ מ( .אַרום -- 3881

|
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שריבּן פּאַר װאַנדערװעלדען) .זיך בּאַ:
טײליקט

אין דער בּונדישער בּאַוועגונג,

געווען פאָרזיצער פון דער ידישער 
דראַמאַטיש=-ליטעראַרישער געזעלשאַפט
אין בּאַרדיטשעװ ,שפּעטער אַװעקגעפאָרן
קיין אַמעריקע ,וואו זיך בּאַטײליקט אין
| דער

װי

יידישער

זצוקוגפט",

סאָציאַליסטישער

יאידישען

פּרעסע,

יאָהרבּוך?

פון דער אידישער
סאַציאַליסטישעף 
פעדעראַציע ,4191 ,א ,אַנד ,נאָך דער
מערץ?רעװאָלוציע צוריקגעקומען קיין
דוסלאַנד ,גענומען אַן אַקטיוון אָנטײל.
אין דעם פּאַָליטישן לעבּן פון אוקראַיִנע,

געשריבּן פון צייט צוֹ צײיט פּאָליטישע
אַרטיקלען אין דער בּונדישער װפאָלקס:
צייטונג" קיעוו ,אויסגעװײילט געװאָרן
אַלס שטאָטפּרעזידענט פון בּאַרדיטשעוו,
אַלס פאָרזיצער פון דער בּאַרדיטשעװער

יידישער קהילה ,אַלס װיצעפאָרזיצער
פון דער זשיטאָמירער קהילה; געוען
מאיַטגליד פון דער אוקראַינישער ראַדע
(פּאַרלאַמענט),

און וען די ראַדע האָט

אין פּעבּרואַר  8191געמוזט אַנטלױפֿן

פאַר די בּאָלשעװיקעס פון קיעוו קין
זשיטאָמיר -- ,דער איינציקער ידישער
מיטגליד ,װאָס האָט זיך בּאַטײליקט אין
אירע זיצונגען און פאַרטײדיקט די
יידישע אינטערעסן .,סוף  8191און אָנ

הײבּ  9191איז ער אַלס שטאָטפּרעז?
דענט פון בּאַרדיטשעװו צוייי מאָל צוגץ:
שטעלט געװאָרן צו דער װאַנט ,אײינמאָל

דורך אוקראַיַנישע סאָלדאַטן ,דאָס צװויי,

טע  --דורך אַ סאָוועטישער מיליטער;אָפּ:
טיילונג .נאָך דער שפּאַלטונג אין ײבּונדי
געבּליבּן אין הױפּטקאָמיטעט

פון רעכטן

פליגל ,דאַן געאַרבּעט אין דער פאַר=
לאַגס:אָפּטײלונג פון סאָװעטישן קריגס:
מיניסטעריום,

געשריבּן

בּראָשורן און

אַרטיקלען ,געלײענט לעקציעס אויף די
אינסטרוקטאָר :קורסן

פאַר

די

רטע

| = גאָלדפֿאַרב  --גאָלדשטײין
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פאַר דעניקינס פאַרנעמען
אָפיצירן,
קיעוו ,אַװעק קיין מאָסקװע ,ואו פאַר"
נומען איינעם פון די העכסטע מיליטע:
רישע פּאָסטנס א"פּ פּעטראָוסקי ,בּאַטײ?

ליקט זיך אין דער יידישער אױסגאַבּע
פון אַלע לענינס װערק אַלס רעדאַקטאָר
פון דעם :6טן בּ( .פדי עפּאָכע פון דער
סאָציאַלער רעװאָלוציע בּיזן נעפּ?) ,אין
בּראַשור?פאָרם{ :די אַרבּײטסלאָזיגקײט :
(פ"ג זדי נייע ועלט" ,נ"י),

גאָלדשטײן בּ ,י(--9781,
) געבּ .אין דראַזשנע ,פּאָדאָליע,

/ 8

און אַנאַרכיסטן

װעגן אַ געמיינזאַמער

צייטונג ,וועלכער האָט געבּראַכט צו אַ
פולשטענדיקער שפּאַלטונג אין דער ידי .
שער רעװאָלוציאָנערער בּאַװעגונג אין

עירשטע ייױי+
אַמעריקע ,ג ,האָט אין ד
שע אַרבּעטער:אָרגאַנען פאַרעפנטלעכט
לידער אויף סאַציאַלע טעמעס,

שפּעטער

אָבּער

איזן ער צוליבּ אומגינסטיקע

מאַטעריעלע אומשטענדן פאַרשוואונדן פון
דער ליטעראַוישער עפּנטלעכקייט ,ערשט
 ,2אויפגעזוכט פון מ ,בּאַסין ,װוידער
אָנגעהויבּן צו שרייבּן לידער,

לירישע

אַלס זון פון אַ טאַבּאַק-פאַבּריקאַנט ,בּאַ-

און ראָמאַנסן ,און  6191אַרױסגעגעבּן אַ
קליינע זאַמלונג פון זיי א"ט עװוינטער:

אין קיעוו ,קאָרעספּאָנדירנדיק אין
חפריינד" ,דאַן אױסגעװאַנדערט קין
אַמעריקע 7091 ,רעדאַקטירט דעם {קע:
נעדער אָדלער" אין מאָנטרעאַל--8091 ,
דאָס װיניפּעגער טאָגבּלאַט װדער קענע:
דער איד"-- 0291 ,דאָס טאָגצּלאַט אדער
וועגײ אין דערטראָיט ,זיך אויך בּאַטײ:

מאָיסעיעװ)  --דאָס רוב אינטים:פּערזענ=
לעכע ,צום טייל אויך אויף נאַציאָנאַלע,
סאָציאַלע און סאַטירישע מאָטיוון,

קומען אַיידישׂע דערציונג ,זינט 0091
בּיז נאָכן פּאָגראָם פון  5091געוואוינט  .בּלומען"

ליקט כּמעט אין אַלע יידיש:אַמעריקאַנער
צייטשריפטן ,,אויך אין װאַרשעװער
זראָמאַנ:צט"ג"  ,7091זינט  0291רעדאַק;
ציאַנעלער מיטאַרבּעטער פון חדעם טאָג",
שרײיבּט מערסטנטיילס פּעליעטאָנען און
הומאָרעסקעס א"פּ א ,דראַזשגער ,בּרוב'ל
א .אַנד ,.אויך סקיצן און דערציילונגען,

גאָלדשמײן דוד (ש--8651 51/
|

=) געפ ,אין יאַגוסטאָװאָ,

סוװאַלקער געגנט.

 2881אַװעק קײן

ענגלאַנד ,וואן פאַרבּראַכט  3יאָר ,דאַן
געקומען קיין נװײאָרק ,געווען אמַיט?
גליד פון דער אַנאַרכיסטישער גרופּע

מיט אַ פאָרװאָרט

מ; בּאַסין,
געשיכטע

פון לעאָן

אַנטאָלאָגיע ;11

פֿון דער יידישער

ה ,בּורגין, ,די

אַרבּײטעריבּאַװעגובג?ף

גאָלדשמײן מאָריץ 0ז--0881 2?/

) געבּ ,אין בּערלין ,דאָק=
טאָר פילאַסאָפּיע ,דייטשער שריפטשטע=

לער ,פאַרפאַסער פון דראַמאַטישע ווערק,
שירים ,דערציילונגען,

עסייען ,איינער

פון די רעדאַקטאָרן פון דער 53. 62.סש.
אין זיין גּראָשור שבּעגריף אונד פּראָגראַם
איינער יידישען נאַציאָנאַלײליטעראַטור!
(זייד ,פ"ג"  ,)2191טרעט ער אױף

פאַר דייטש אַלס די שפּראַך פון יידישן
שאַפן ,הגם אָנערקעגט
איגנשאַפּטן פון יידיש,
קירשנערס ,5291 8.121
וועלט",111 ,3191 ,

די

װיכטיקע
יו

א ,וילנער ,איוד.

גאָלדשמײן ראָוע (אַרום -- 0781

) געבּ ,אין פּיריאַטין ,פּאָל=
/פּיאָניערן פון פרייהייטי 9881 ,איינער
פון די גרינדער פון דער גרופע זרע? טאַװער גוֹ ,צ"א פאַרעפנטלעכט עט=
טער פון פרייהייט" אין פילאַדעלפיע ,אין לעכע לידער אין י,ל ,פּרצעס איודישער
איר שליחות זיך בּאַטײליקט אין דעם | בּיבּליאָטעקי  1און זו,
מ ,בּאַסין ,אַנטאָלאָגיע .114
צוזאַמענפאָר פון די יידישע סאָציאַליסטן

084

יי

|

גאָלרשמיד'ט

גאָלדשמידט אליחו-:יעלם

(כ"ט

'

יידישער ליטעראַטור און געשיכטע

08

אין

=) געב .אין

דער יינגלשול פון ?ח' מפיצי השכּלה" אין

קרייצבּורג ,לאַטגאַליע ,זיין פאָטער ,צבי.
הירש:ניסן ,פון אַ מיוחסדיקער משפּחה,

ווילנע (זע י ,גורעוויטש)-- ,פרי אָנגעהויבּן

צו שרייבּן ,צו  51יאָר האָט זיך אָפּגעדרוקט

דענעבּאָרגער

אינקוויזיציע",

חשוון ---2881

וועלכער האָט צו;
| אַ סיפּור ?שמחת תּורה' אין װהמליץ"
א"פּ יורעאלי; מיטגעאַרבּעט אין די
ליב דער השפּעה
ווילנער צייטונגען ;אידישע צייטונג"
פוֹן די אנאַראָדני
קעס" און אויס
 ,9החדער טאָג"  ,31 2191שהזמן"
פוי
אַרעמקײט
און ;דער פריינד" ,51--4191 ,אלעצטע
דאָס
פאַרלאָון 
גייס" ,81--6101 ,אויך אין עלעבּען
תורהנלערנען און
און װיסענשאַפטײ ,אדי װאָך" ,פון צייט
איז געװאָרן אַן-
צו צייט אויך זיך בּאַטײליקט אין אַנ-
אײגפאַכער  אַױ?
דערע וילנער אױסגאַבּן ,װי קפאָלקס:
בּעטער ,איבּער  3יאָר געזעסן אין דענע2
צייטונג" ,בּונדישער אונזער שטימע",
בּאָרגער פעסטונג פאַר בּאַציונגען מיט ( 9191וועלכע אין אַװגוסט  0291אַלין
סאָציאַליסטישע קרייזן ,און די אַזױ אויך רעדאַקטירט)/ ,טאָג" און אַנד ,פֿאַר?
אָרעמע פאַמיליע האָט דאַן געלעבּט ממש
עפנטלעכט אָריגינעלע און איבּערגעזעצטע
ם
אין הונגערנויט .געלערנט אין חדרי
דערציילונגען (צ"א פון װיליע דע
און

דערנאָ

אין

דער

ישיבה ,אַ קורצע צייט אויך אין
זשין און ווילנע ,װאוֹ ער איז
יאָר אַרײן אין די סאַציאַליסטישע
געפּרוּװוט אַרבּעטן אַלט שניצער,

ואֲלאָש
צו 51
קרייזן,
געװוען

לט

אַדאַן

/זדי

הײיליקע

פּעטער אַלטענבּערג ,קאַטול מענדעס,
זשאַרזש ראַדענבּאָן) ,שירים ,װיסנשאַפט2
לעכע אַרטיקלען (צ"א די בּיאָגראַפיע
פוֹן אַלעקסאַנדער הערצען ,די פילאָסאָ:

אַ מיטגליד פון די ציוניסטיש:סאָציאַלו:

פיע פוֹן רודאָלף אייקען ,וועגן סנהדרין

סטישע יוגנט;אָרגאַניזאַציעס חהתחיה" און

און דיני נפשות בּיי יידן ,װעגן עלען
קיי און איר בּוך חדאָס יאָרהונדערט פון
קינד"  --אין עלעבּען און װיסענשאַפּטי,
וועגן מ ,א ,גינצבּורג אין חלעצטע נייס"
 ,8װעגן יחושע מות  --אין אווילנער
זאַמעלבּוךײ פון ד"ר צ .שאַבּאַד  ,11װעגן

חקדימה" און דאַן אַרײן אין /בּוֹנַד",
געווען טעטיק אויפן געבּיט פון מינדלע:
כער און שריפטלעכער פּראָפּאַגאַנדע און
אַגיטאַציע ,אַ געוויסע צייט  --אַלס אֵר=
גאַניזאַטאָר פון גאַנצע פאַכן50--2091 ,
געועסן אין טורמע ,אין נאָװאַזיבּקאָו,
טשערניגאָװו און ווילנע ,דערנאָך געווען
אונטערן שטענדיקן אויג פון דער אָכראַ:
נע און  2191ווידער אַרעסטירט געװאָרן,
אָבּער צוליבּ פאַמיליען:אומשטענדן אַרױס;
געלאָזט געװאָרן,

אַרבּעטנדיק אין דער

פּאַרטײ ,געלערנט שפּראַכן,

זיך גױיגד?

לעך בּאַקענט מיט דער העבּרעיִשער לי:

טעחאַטור פון אַלע צייטן ,זיך געגרייט
אויף מאַטורע,

זינט 5191

דעם טראַגיש

אומגעקומענעם רעװאָלו:

ציאָנער ,זיין חבר קלמן קראַפּיווניץ --
אין ;אונזער  שטימע"  ,9191פּראָפ,
פראַנץ הילקערס זעסטעטישע דערצי?
אונג?--אין ;די נייע שול" ,װעגן הירש

לעקערט  --אין ,אונזער צייט" א"ר פון
א .ליטואַק ,)2291 ,אַ גרוסן אינטע:
רעס האָט אַרױסגעוופן דאָס ומ"ת.
חליטא" ,אַרױסגעגעבּן צוזאַמען מיט אוריה

לערער פון | קאַצענעלענבּאָגען (ווילנע ,4191 ,זין -,)26
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געווידמעט דער געשיכטע און עטנאָגראַ?
פיע פון דעם ליטוויש:רייסישן קאַנט און
דער אידעע פוֹן התקרבות צוישן זיינע
פעלקער; צוליבּ דעם אױסבּראָך פון
דער מלחמה איז דאָס :2טע זמ"ה אַרוֹיס
ערשט סוף ( 8191ז"ז  890אין די דאֵ?

זיקע זמ"ה האָט ג ,פאַרעפנטלעכט אָפּ:
האַנדלונגען אליטע און די ליטווינער",
די ליטווישע ניואַנטע פון דער יידישער
קולטור ,חדי יידען אינם גרויספירשטענ=

טום ליטע" (אַריינפיר) ,עדי ליטװישע

פּרעסע און די ליטװישע פּאַרטײען" ,אַ
איבּערגעזעצטע דערציילונג פון ליטווישן
שריפטשטעלער לאזדינו פּעליעדע ,אַן
אַרטיקל איבּער דעם יפונאגַרשטאָרבּע?
נעם ,נאָך ניט געדרוקטן דיכטעף יעקב
כּ"ץ ( ,)8191 -6981אַ גרויסן איבּער=
בּליק איבּער די  6װאָכן ליטװישער
הערשאַפּט

אין וילנע

צונויפגעשטעלט

פאָרן ווילנער זפּנקס" א"ר פון רזי.יזען,
וואו ס'איז אויך געדרוקט זיין גרעסערע
בּיבּליאָגראַפישע אַרבּעט ;די ידישע
פרעסע אין װילנע" .אין בוכפאָױם;

/

.9

יי

א"ר פון א .ליטװין) ,עדי שול איך
מערב:אייראָפּע און אַמעריקעײ פון פּראָפ.

ל ,בּלאָנסקי (פ"ג צ ,ש ,א ,1291 ,,ז"ז
8

צדער בּיודזשעט בּיי די חיות" --

פון איװאַן פראַנקאָ (פ"ג עדי ועלטי,
7

צוזאַמען מיטן לערער

פון העב?

רעיש אין דװיילנער יידיששועלטלעכע
גימנאַזיעס וו ,ריבּקאָ צונויפגעשטעלט אַ
לערנבּוך פון יידישער געשיבֿטע אין מיטל=
עלטער (פ"ג ג ,מ"ץ ,4291 ,ז"ז :)632
צוזאַמען

ג ,פּלודערמאַכער בּאַאַױל

מיט

בּעט אין יידיש

די קאַרטע

פון אױץ+

ישראל (פ"ג ג .סירקין ,װילנע);

מען מיט די לערער ה ,אַבּראַמאָװיטש
און י .זאַװעלס--די קאַרטע פון די האַלב=

קוילן (פ"ג סירקין,--יעקאָפּאַז) און דעם
אַטלאַס

ערשטן יידישן

(פ"ג

צ .ש .א.

אין ווילנע ,)2291 ,מיט אַ בּאַזונדערער
אַ אומגעהייער
ליבּע צנױיפגעזאַמלט
רייכן מאַטעריאַל

װעגן

דעם לעבּן און

דער טעטיקייט פון א ,ווייטער און אָנ
געשריבּן זיין בּיאָגראַפּיע מיט אַן אוֹיס

פירלעכקייט ,װאָס האָט ניט קיין אַנאַ

ץפון לױטערױן קװאַל" (פ"ג פון פאַראיין
פוֹן די יידישע ליטעראַטן און זשורנאַ? אַ יידישן שריפטשטעלער ,הגם
ליסטן אין ווילנע ,1291 ,ז"ו  .-= )811איבּערטריבּענער אָפּשאַצונג פון
געשיכטן און לעגענדן ,דערהױפּט פון טערס פּערזענלעכקייט און שאַפן.
דער בּיבּלישער און תּלמודישער ציט ,הגעהערן אוֹיך די" יידישע און

לאָגיע בּיי קיין שום

-

בּתוכם

די גרעסערע

משיחישע

געשיכטע

יזר' עקיבא און בּר?כּוכבא"; צו ווילנע"--
אַ פּאָעמע ( ,2291ז"ז  ;)61ץבּיי
 בּרעגן פון נילײ  ---היסטאָרישער ראָמאַןדי

פון די צייטן פון בּית:שני ,פריי בֹּאַאַח?

בּעט לויט פּלוני:אלמוני און גרעץ מיט

צוגעגעבּענע אַריגינעלע סצענעס און בּיל?
דער

(סעריע

קיגנט:בּיבּליאָטעק?,

פ"ג

;צענטראַלױ ,2291 ,ז"ז  ;)861עדי שולע
פוֹן דער צוקונפט? פון עלען קײ און
,מאַן:און ווייבּלעבּען בּיי חיותי פון פּראָפ.

רו

(פ"ג ;פאַלקסבּילדונג",

נ"י ,5191

צואַ=

בּיאָגראַפיע פון

מיט
ווײ=
ג-ן

הו

פון דער װהגדה"

סישע איבּערזעצונג

(פ"ג איחודיה" 3191 ,און די יידישע
טייטשװערטער צו ספר זתּהלים" אי
ודער תּנך:אױסגאַכּע

חמקרא מפורשי

(פ"ג.

ראָזעגקראַנץ און שריפטזעצער-.,)52--3291 ,
מיטגליד פון דער פאַראַלטונג פוך
פאַראיין פון יידישע ליטעראַטן און

! זשורנאַליסטן אין װילנע און פון דעף.
יידישער היסטאָריש:עטנאָגראַפישער
|
.
זעלשאַפט,
בּעלידמיון,
זזזע.

צוקונפט",

,3291

געָ=

1ש,114 ,

/

/
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למ=ן
זלמה
גאָלובּ  ש

(וו--7881 72/

(סאָלאָמאָן)

) געבּ .אין

דובּעלן ,בּיי ריגע,

לעטלאַנד,

זיין מוזי=

בּאַגאַבּונג

געירשנט

פון זײן

קאַלישע

פאָטער ,אַ פריי?
װיליקן בּעל:תפיי
לה ,און זיין מוֹ?
טער,
אליקום

ריזאַציע און אַנטויקלונג פון דעם יידישן -
ליד אין אַמעריקע ,אָפּגעבּנדיק די בּכורה

דעם ליד פון דעם יידישן דיכטער לגבּי
דעם פאַלקסליד,

אַללאָפּ קאָנסטאַנטין (װ1ט--312681/

 )2981 31/פירער פון זי יידישע סאָי
ציאַליסטןרעװאָלוציאָנערן אין לאַנדאָן,
אַ שװאָגער פון  .3ווינטשעווסקי ,מיט
לײבּ און לעבּן געאַרבּעט פאַר אשַלום
צווישן די סאָציאַל:דעמאַקראַטן און אַנאַר?

א הײסע

ליבּהאבּערין
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כון

צונזערס

רעפּערטואַר און
אויך פון דייטשע
קלאַסישע לידער,

כיסטן

צוֹ  8יאַר האָט מען זיינע עלטערן אַרויס?

געשיקט פון ריגע צוליבּ וואױינרעכט,
אים אָבּער האָט מען צוגעשריבּן אַלס
לערניינגל און ער איז אַנגעקומען אין
כאַר פון דעם בּאַרימטן חון ראַזאָװסקי,
 שפּעטער שטודירט מוזיק און געזאַנגאין אַ מוזיק:שול און בּיי פּריװאַטע לע
רער ,צו  91יאָר אַװעק קין אַמעריקע,
וא ער האָט װײטער זיך אַפּגעגעגן
מיט שטודירן מוזיק ,ציענדיק חיונה פון
פֿאַרשײדענע בּאַשעפטיקונגען ,זינט 5191
געשריבּן אַרטיקלען איבּער מוזיק ,אויך

דעם

און אין דעם זין געפירט

זאַרבּײיטער פריינד" ,װעלכן ער האָט
רעדאַקטירט  0981בּין די אַנאַרכיסטן
האָבּן אין פּעבּרואַר  1981פאַרכאַפּט די
צייטונג ,דאַן איז גערעװאָרן רעדאַק?

טאָר פון דעם חודש:זשורנאַל ,די פרייע
וועלט",

װאָס די סאָציאַל:דעמאָקראַטן

און סאַציאַל:רעװאָלוציאַנערן

האָבּן אָני

געהויבּן אַרױסצוגעבּן (ט ,)1981 1/אָבּער
שוין פון לאַנג אָנגעגריפן פון שויגף?
זוכט ,איז ער נאָך די ערשטע פיר נו2
מערן קראַנק געװאָרן  און שין מער
ניט צוריקגעקומען צו דער אַרבּעט,
ה ,בּורגין,
ארבּײיטער

,די געשיכטע

בּצװועגונג";

פון דער ידישער
,דאָס

מ ,װינטשעװסקי,

א"פּ זלמן יונה ,ס ,טויבּ ,אין די שיקאַ2
ן
גער ;אידישען קונסט:פריינד" ,א"ר פו
נאָניקמאַן יצחק (1182 -- 681
:
ק ,מרמר ,דער ;אידישער אַרבּײטער
 )9געב ,אין בּריטשאַן ,בּעסאַראַבּיע,
וועלט" ,דאַן אין דער זאָבענד?פּאָסט" 3981 ,געקומען קיין ניו=אַרק ,חמיטבּרענ=חצוקונפטז ,זצייטי, ,טאָגײ ,חרעגעסאַגס",
גענדיק די כאַראַקטעריסטיש מ=אָגערע
ײטעאַליטח א ,אַנד ,אַחוֹץ ארַיי אייגע? דערציונג פון אַ מיטל=בּאַלעבּאַטישן
נע פאָלקסטימלעכע לידער קאָמפּאַנירט
בּחורל פון קליינעם בּעסאַראַבּער שטעטל,
גײע לעבּען"0191 ,

מוזיק

צו

צענדליקער

העברעישע לידער,

ידישעת

געװוען טעטיק

און

אָבּער אויך אלעַבּעדיקן טעמפּעראַמענט,

אין

אמַונטערן שכל און אפַלינקע געשיקט:

די יידישע געזאַנג-פאַראײנען און אין
דער בּאַװעגונג פאַר אַ יידישער קאָנסער?
װאַטאָריע אין ארץ:ישראל 3291 ,אוֹים?
געטראָטן

אין לאָנדאַן און בּערלין אַלס

זינגער ,דיכטער און קאָמפּאָניסט,
גרויסע פאַרדינסטן

|

האָט

פאַר דער פּאַפּולאַ:

קייט" (ענטין),

זיך אויסגעלערנט די

ענגלישע שפּראַך ,געװאָרן פאלַייסיקער
לייענער פון דער אַמעריקאַנישער פּרע?
סע און אַנטװיקלט אַַלעבּעדיקן חוש
פאָרן פּאַליטיש-געזעלשאַפטלעכן לעבן
פון אַמעריקע ,געװען אַן אָפּרײטאָר בי

|
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דאַמענמאַנטלען ,זיך אויך שטאַרק אינ:
טערעסירט מיט דער סאַציאַליסטישער
בּאַוועגונג ,אונטער דער השפּעה פון
זיין עלטערן בּרודער ,טשאַרלי ג ,,װעל:

ג ,האָט צוגעשיקט אין װפאָרװערטסש
וועגן .אסַיכסוך פוֹן די מאַנטלמאַכער
מיט זייער פֿאַבּריקאַנט ,האָט אַבֿ ,קאַ:

כער איז געװען ענג פאַרבּונדן מיטן

זיינע נייע פּלענער בּנוגע זיידישן ייריש"
און אלייכטע אַרטיקלען" ,אַחוץ די לייב?
טע אַרטיקלען ,װאָס ג ,האָט נאָך צוֹגע:
ווירצט מיט אליַיכטן ,הגם עטװאָס וואול:

זפאָרווערטס? זינט זיין גרינדונג .,שפּע2
טער פלייסיק שטודירט יוריספּרודענץי

אין דער יידישער זשורנאַליסטיק אַרײן
- ,1אין אַ מאָמענט ,ווען וי האָט זיף
געמוזט פאַרנעמען אויף נײע װעגן;
אַבּ .קאַהאַן איז דאַן צוֹם צװוייטן מאָל
אויטגעװויילט געװאָרן אַלס רעדאַקטאַר
פון ,פאָרווערטס" ,און האָבּנדיק שטו?
דירט אַלס יאַרנלאַנגער מיטאַרבּעטער
פון די ענגלישע צייטונגען די מעטאָדן,

האַן צוגעצויגן ג ,אַלס דורכפירער פון

גאַרן הומאָר ,האָט ג .אויך געפירט די

אינפּאָרמאַטיװע אָפּטײלונג פון דער
פּראָפּעסיאָנעלער בּאַװעגונג און אין די

יאָרן  5091 --3091געווען איינער פון די
לעבּעדיקסטע כּוחות פון עפאַרװערטס"
סוף  ,5091ווען איינער פון הויפּטוילן

וי אַזוֹי צוצוציען לעזער ,האָט ער בֹּאַ2

פון דער יידישער פּרעסע אין אַמעריקע,
בּפרט פון אפּאַרװערטס" ,לואיס מיללער,
האָט געגרינדעט אַן אייגענע צייטונג,

פּרעטע צוויי הױפּט-רעפּאָרמען  :איידישע

חדי װאַרהײיט",

אין דער

שלאָסן דורכצופירן

יידיש"  --ד ,ה ,אשַפּראַן,

ידישער

וועלכע איז

הגם קאַרעקט אין אידיאָם ,אי זי אָבּער
גאַנץ פריי פון יעדער אַקאַדעמישער
שטרענגקייט ,פון יעדן פּוריום ,איז אַזִוי

די ערשטע יידישע נאַ-

ַַלדי=קאַלע
אנא
ראָ
צי

צייטונג

אין אַמע?

ריקע ,וועלכע האָט אויסגעפילט דעם
בּלויז צווישן אָרטאָדאָקסיע פון איין זייט
און סאַציאַליזם פון דער אַנדערער זייט,
איז ג ,,צוליב רייבּונגען מיט אַבּ ,קאַהאַן,

פיל גאַסיק אין איר געוועבּ ,אַן זי
שטעלט זיך ניט אַפּ פאַר קײַן שוֹם ענג :אַריבּער  אין קוואַרהײט? אַלס מיללערס
ליש װאָרט ,אַבּי עס איו מערוייניקער געהילף-רעדאַקטאַר אוֹן מיטגעהאַלפן דעם

אַרײן אין דער אומגאַנגס-שפּראַך ,מיידט
אויס

גערמאַניומען,

װאָס

זיינען

אונטער

דער השפּעה פון דער דייטשער סאָציאַ:

ליסטישער פּובּליציסטיק געװאָרן טארַאַ:
דיציע אין דער ידיש:אַמעריקאַנער לִי.

טעראַטור ,און מיט גאָך מער שטרענג?
קייט מיידט דאָס איידישע יידיש" אויס
העבּרעישע

װערטער;

די צווייטע רע2

פאָרם אין געוען  --דער װלײכטער
אַרטיקל"--אַן עכטער פּראָדוקט פון דער
אַמעריקאַנער

צייטונג

--

װעגן

עפּעס א

זייער

גרויסן ערפאַלג פון דער נײער

צייטונג ,ואוו ער האָט פאַרעפגטלעכט
זיינע ,אמת ניט איבּערקלייבערישע ,אָבּער
גאַנץ טרעפלעכע פעליעטאַנען און זיינע
פעפערדיקע טעאַטער :אַרטיקלען ,אויף
לײטאַרטיקלען און פּאָליטישע ארטיקלען,

אין ועלכע ער האָט אַרױסגעװיזן זיין.
גוֹטע בּאַהאַװנטקײט אין אַמעריקאַנער
לעבּן ,דער הופּט:אויפטו זיינער אין
דער שװאַרהײט? איז אָבּער געװען די
אַזיײגערופענע װאַכטע זייט? ,איבּערגע?
נומען פון דעם בּאַרימטן אַמעריקאַנער
צייטונגס-קיניג װיליאַם הוירסט און צו2

אויסטערלישן שטריך פון יידישן נין2
יאָרקער לעבּן ,עטװאָס פּיקאַנט ,מיט אַ
טאַן פון סעקסואַליטעט .,אויפמערקזאַם  -געפּאַסט צו דער השגה פון דעם סאַמע
געװאָרן אויף אַ בּריוו אין רעדאַקציע ,װאָס
איינפאַכן לעזער ,געפירט דאָס רוב פון
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מ .ד ,הערמאַלין ,אָבּער אינספּירירט און
קולטיווירט פון ג ,4191 ,וען לואיס

מיללער

האָט די

װװאַרהײט"

פאַר:

לאָזן ,איז ג ,געװאָרן איר פולשטענדי:
קער רעדאַקטאָר ,אַרױיסװײזנדיק ,אַזױ
וי אונטער דער רעדאקציע פון מיללער,
א שטאַרקע סימפּאַטיע צום ציניזט,

דערהויפּט אין זיין פּועלי= ציוניסטישן
נוסח ,און אװַאַרעמען אינטערעס פאַר
צךיא=ַנאַלער יידישער
אטַלע
דער װנעל

דערציונג .די בּאַװועגונג פאַר דראיַדל?
קאַל:נאַציאָנאַלע יידישע שולן האָט זיך
אוף
פאַקטיש אויפגעהאַדעװעט
שפּאַלטן פון דער שװאַרהייט" ,דערהויפּט
אַדאַנק ג ,ער האָט אויך מיטגעהאַלפן
דעם קאַמפּ פאַר אבַּעסערן יידישן טע
אַטער .,אחוץ זיינע צייטונגס= אַרטיקלען
האָט ג ,בּשותּפות מיט ד"ר ק ,פאַרנבערג

די

פריי איבּערגעזעצט  0091פאַר דער באֵ2

רימטער

ידישער אַרטיסטין

מאַדאַם

ליפּצין זאָלאַס דראַמע ?טערעוע ראַקען?

וען די שװאַרהײט?

האָט זיך  8191צ;

גױיפגעגאָסן מיטן זטאָג" ,אִיז ג .געװאָרן
דער גײס?רעדאַקטאָר און צום טייל אויך
דער רעדאַקטאָר פון דער װאַכטער זייט",
יאויף ועלכן פּאָסטן ער אפיּזלוצלונג

8024

גאעַוויסע צייט געװוטן סעקרעטאַר בי
ראובן בּריינינען ,שפּעטער געעפנט אין
בּערלין איַידישע בּוכהאַנדלונג ,האָט
זינט די יינגסטע יאָרן זיינע געדרוקט
מאמרים און קאָרעספּאַנדענצן אין העב
רעישע און אויך אין יידישע צייטשריפטן- ,

וי מהמליץ" ,הצפירה" ,שהצפה" ,לוח
יהעולם" ,שיוד",
אחיאסףף ,זהדור",
מפריינד" ,אוועג? ,אהייבט" ,חמאָמענטי,
ווילנער שטאָג? ,אין מאַנכע אַמעריקאַנער

צייטונגעןן,

בּשעת דער נאָװעמבּער:רע?

װאָלוציע  8191אַ קורצע צייט אַרױסגעש
אַ יידישע

געבּן

אין

צײטונגשלעטל

בּערלין,

גאַנצפריד שלמה

(אָרום -- 0081

 )6געֶם ,אין אונגװאַר ,אונגאַרן .אַ
געוויסע צייט זיך פאַרנומען מיט מסחר,
אָבּער פאַרלוירן זיין פּאַרמעגען און אָג:
גענומען דאן דאָס כּסא:הרבּנות אין זיין
געבּורטשטאָט ,האָט אַרוֹיסגעגעבּן אַריי
רבנישע ספרים ,צ"א אויך עקצור שלהן
ערוך לתֹעלֶת המו עם באור יהודית
מלוקט מכל ארבּעה חלקי שו"ע או"ח
יו"ד אה"ע וח"מ ומפרשיהם? ,װאָס אין
זייער פיל מאָל איבּערגעדרוקט געװאָרן
(ליפא פאַרצײיכנט די :8טע אױפלאַגע פון
 ,5פ"ג * ,נ ,מונק ,װאַרשע ,ז"ז ,)041

געשטאָרבּן ,אַרױיסרופנדיק אַ גרויסן טרוי:
ער צװישן די קאָלענן ,װעלכע האָבּן
אים שטאַרק געליבּט פאַר זיין לעכּע:
דיקן טעמפּעראַמענט און סימפּאַטישן
:
|
כאַראַקטער,

געף .אין בּוקאַרעשט ,אַלס זון פון סעק?

יואל ענטין , דאָס לעבּען און שאַפען פון א

רעטאַר פון דעם האַלענדישן קאָנסול,

טרעסע,,

בּאַקומען דעם טיטל ד"ר פילאָסאָפיע

בויער

פון

,קעגעדער

דער

אַמעריקאַנער

אָדלער" ,צוֹ ג--ס

אידישער

דריטן יאָרצײט,

(
גאָנצער מ .,ןפ --9181
געבּ ,אין װילקאָמיר ,ליטע ,געלערנט
אין חדר און ישיבה .צוֹ  02יאָר גע2
קומען קיין ווילנע ,וואו אַ פּאָר יאָר גע:

ווען אעַקסטערן,

אוצר הספרות11 ,ו; 8ן ,ש;  ,98נש.

גאַסטער משה (-- 6581
6

(

פון בּרעסלער אוניווערסיטעט--1881 ,רא2

בּינער:דיפּלאָם פון בּרעסלער טעאָלאָגישן
סעמינאַר ,פאַרפאַסער פון קלאַסישע װוערק

איבּער דער געשיכטע

פון דער רומע:

נישער ליטעראַטור ,לעקטאָר פון רומע?

מיטן צוועק װייטער

נישער שפראך און ליטעראַטור אין בּ

קיין בּערלין,

ער

צו שטודירן אַװעקגעפאָרן

קאַרעשטער

אוניווערסיטעט,

איז

902

|

 5געצוואונגען געווען צו פאַרלאָזן
רומעניט און איז אַװעק קין לאָנדאָן,

געלייענט לעקציעס פון סלאַװישע ליטע:
ראַטורן אין אָקספאָרד ,אין  5יאָר אַרום
צודיקגערופן פון דער רומענישער רעגי?
רונג אין זיין היימלאַנד ,אָבּער דאייי?
לאַדונג ניט אַנגענומען און פאַרנעמט

זינט  7881דעם פּאָסטן פון רב און חֲכַם
פון דער ספרדישער קהילה אין לאַנדאָן.
ערשט נאָך דער וועלט:מלחמה האָט ער
בּאַזוכט רומעניע און איז שלום געװאָרן
מיט דער

רומענישער רעגירונג,

ועגן

װאָס ס'איז געגאַנגען אין דער לאַנדאָ:
נער זצייט" אפַּאָלעמיק צוישן אים און

דעם רעדאַקטאָר פון דער צייטונג ,מאָריס
מייער ,וועלכער האָט ג--ן אויפגעװאָרפן
די צו גינסטיקע מיינונג װעגן דער לאַגע
פון די רומענישע יידן ,ארעַזוּלטאַט פון
ג--ס יאַהודישער בּאַציונג צו דעם מאָ?

דערנעם יידישן נאַציאָנאַליום ,הגם אין
דער יוגנט האָט ער געהערט צו די חובבל:
ציון און אויך אין די ערשטע אאָרן פון
פּאָליטישן ציוניזם

(בּיז אוגאַנדע)

איז

ער געווען דער פירער פון דער בּאַװע=
גונג אין ענגלאַנד ,אויפן :1טן קאָנגרעס

! לין---לאָנדאָן,3 ,
ודער,

יי

-

גאסטער  --גאָרדאָן

005

ז"ז  45מיט  8בִּיל?

פון זיי  4אין פאַרבּן) אַחוץ אי

ניקע אַרטיקלען אין צייטשריפטן ,וי
חדער מגן דוד"-- ,אין חמילגרוים" ,3

פּסח?--אין זדאָס אידישע לעבּעןי' א"ר
פון מ ,מייער 2 ,א .אַנד,
ספר זכּרון;

בּערג,

 ,81שׁ; })1 ,88

{מינסקער לעבען" ,3191

ציוני ,ז"ז ,367

21

ל .װייסי

לקסיקוך

-

גאָרדאָן אהרן:דוד ()129-1- 3581
געבּ ,אין אָבּאָדיעווקע ,פּאָדאָליע .גע2
ווען אפַרומער ייד ,אָבּער אויך געשטאַ?
נען נאָענט צו די משכּילים און פאָר?
שטייער פון דעם יונגן דור אין שטעטל,
צוציענדיק די אַלגעמײנע אויפמערקזאַמ?
קייט מיט זיינע וואונדערלעכע דרכיםי
שוין אין שטעטל איז ער געװאָרן אַ

ציוניסט ,אָבּער דעם ציניזם אויסגע=פ 
טייטשט אויף אַן אייגענעם אײגנאַרטיקן
נוסח .,צו  05יאַר זיך בּאַזעצט אין א",

אַ געוויסע צייט געווען אשַומר ,דאַן
אַרײן אין ?הפּועל הצעיר" און געװאָרן
איר לעבּעדיקער גײסט ,דער גרויסער
אידעאָלאָג פון אַרבּעט און קעמפּער

קעגן דעם מאַטעריעלן און גײיסטיקן פּאַ=
אַפילו אויסגעוויילט געװאָרן אַלס וויצע +ראַזיטיזם פון יידנטום .איינע פוֹן די
פאָרזיצער .ג .האָט פאַרעפגטלעכט דאָס שענסטע געשטאַלטן פון דער צֹיבַיש
סטיטישער בּאַװעגונג ,האָט ג .גע=
רוב אין ענגליש אדַיי װיסנשאַפטלעכע
דערהויפּט איבּער פאָלקלאָר (צ"א גפּשס/

האַט גאָר אַגריסע השפּעה אױף די
אידעאַליסטישע בויער פון א"י ,בּתוכם

6 1 601 7881 60012 688, 168זסן1-וס?

|אויף י .ח .בּרענער.

געשטאָרבּן פון אַ

=660060061806ט ז6021 ?2
68
אין ,1110055120012
61-61 6סזגז,

קרעבּס=קראַנקהײיט

אזאאא ,אויך אַרײ אַרטיקלען אין דער
 ))8און אין זיין רײיכער בּיבּליאָטעק
צונויפגעזאַמלט די זעלטנסטע קאָלעקציע

פון זיין לעבּן בּאַאַרבּעט די ערד ,האָט

אַרבּעטן אויטן געבּיט פון חכמת ישראל,

פון יידישע תּחינות (בּיז  004נומ ,).אין

יידישער איבּערזעצונג איז אַרױט זיין
וערק דדי כּתוֹבּה אין איר געשיכטלי:
כער אַנטװיקלונג" (ירמון:פ"ג" ,בּער2

אין דער קאַלאָניע

דגניה ,ואו ער האָט די לעצטע אאָרן
געשריבּן אויך אין יידיש ,צ"א אין װמאָ:
מענט";

וי צבּריף פון

ארץ=ישראל,,

װאָס האָבּן געמאַכט אַ גרױסן רושם
(אין מ .בּובּערס 6סטן זסם  ,)7191האָט.
ער געשריבּן אין ידיש ,אָבּער דער
יידישער אָריגינאַל איז פאַרלוירן גע=

|

105

גאָרדאָן

גאַנגען און זיי זיינען װידער איבּער:
געזעצט געװאָרן אויף יידיש שוין פון
דער דייטשער איבּערזעצונג דורך ש .ראַ=
װוידאָװיטש (זוועלט-פ"ג" ,בּערלין ,תּרפּיא
ז"ז  ,)25זיין אָפּהאַנדלונג חדי אַרבּייט",
איז איבּערגעזעצט פון העבּרעיִש דורך
חבר מנחם (פ"ג חקדימה" ,טאָמאַשאָװ?

מאַזאָװיעצק ,1291 ,ז"ז ,)61
לקסיקון ציוני ,  ,- 2711 -- 761פּאָליעסקין,
,ולמים ולוחמים"; א ,לעװינסאָן, ,א ,ד .גאָר"
ח

דאָן".

גאָרדאָן הירשלייבּ (|--3981 62/
) געבּ ,אין דוגעלישאָק,
ווילנער געגנט ,זיין פאָטער אליחו (יאָרג?
לאַנג רב אין שניפּישאָק ,ווילנע ,לעצטנס אין
נ"י ,געשריבּן איל2
ניקע אַרטיקלען
אין,מאַרגען זשור.

נאַלײ ,מחבּר פון
אייניקע ספרים),
רב פון שטעטל.,

איז בּאַלד נאָך זיין
געבורט

= 905

געװאָרן.

לטובת די טויזנטער הײמלאָזע דאָרטן
פון מצרים איז ער געקומען קיין איטאַ=
ליע ,שטודירט אין פּלאָרענצער אוני=
ווערסיטעט ,געווען אויך אַסיסטענט-פּראָש
פּעסאָר אין דאָרטיקן ראַבּינעױ=סעמי:
נאַר{ דאַן אַװעק קיין אַמעריקע ,אַלס

לעגיאָנער פון יידישן לעגיאָן צום צווייטן
מאָל בּאַזוכט

א'י,

זינט 9191

ווידעה

בּאַקומען די
וא
אין אַמעריקע,
טיטלען ד"ר פלאָסאָפיע פון יעיל:
אוניווערסיטעט אין ניו:הײװן ,ד"ר
פון ליטעראַטור פון קאַטױלישן אוניווער2

סיטעט אין װאַשינגטאָן ,מאַגיסטער פון
דער דיפּלאָמאַטישער קונסט פון װאַמערי?
קאַנער אוניווערסיטעט?

אין װאַשינגטאָן,

דעבּיוטירט מיט אַ סאַטירישער דערציי:
לונג ;אַ מעשה מיט אַ בּליישטיפט? אין
אָדעסער חדער איד" ,2191 ,און מיט אַן

אַױטיקל א"פּ גיל װעגן דער װאַלאָזשי
נער ישיבה אין חהד הזמן" ,0191 ,נומי
 ,0זינט דאַן געשױיבּן זייער פיל פּאָ:
ליטישע ,קריטישע און בּיאָגױאַפישע
אַרטיקלען .,,װיסנשאַפּטלעכע אָפּהאַנדלוג?

גען ,רייזע:איינדרוקן,

לידער אאַזו,

|
ראש ישיבה אין
3אָר אַרוֹם רב אין קָאַי
ווידז און אין י
מאַי ,וואו ג ,איז דערצויגן געװאָרן בּיז
 9יאָר ,דאַן  5יאָר געלערנט אין דער
בּאַרימטער סלאָבּאָדקער ישיבה וכּנסת
בּית יצחק" ,געשמט א"ג אהירשל חריף",

געוויסן סקאַנדאַל מיט מענדעלע מוכר?
ספרים ,װעמען די קחובבי שפת עבר"

אָן די עלטערנס וויסן אַנטלאָפן אין דעח

האָבּן אָפּגעװאָרפן אַלס ערנמיטגליד פון

לידער ישיבה ,וואו מ'האָט אויך געלערגט
וועלטלעכע לימודים ,פון לידע אַװעק
קיין װאָלאָזשין ,שפּעטער געענדיקט דעם
;בּית מדרש לרבּנים" אין אָדעס ,אַלס
שליח פון ,הצפירה" און װדאָס לעבּעןי
געפאָרן קיין א"י ,אָבּער נאָכן אַרײ;1
טרעטן פון טערקיי אין דער וועלט?
מלחמה אַרױסגעשיקט געװאָרן קין
מצרים ,וואו ער האָט נאָך װו .זשאַבּאַ:
טינסקיס אָפּפאָר אָנגעפירט די אַרבּעט

פאַרעפנטלעכט גאַנצע סא

אַלס אָדעסער מיטאַרבּעטער
שעװוער

/דאָס לעבּען"

דער ערשטער

דער חברה,

פון װאַר=

א"פ

בּר:כּוכבא

פאַרעפנטלעכט וועגן דעם

ריעס אַרטיקלען װעגן דעם לעבּן פון
די יידן אין איטאַליע א"פּ ד"ר ג ,לעָ;ם
נאַרדי

(אין

ב"י

שײך,

טאַגעבּלאַט",

די.שער פּרעסע א,
ייש
יגל
?העברי? ,ענ
אַנד? ,),דאָס לעבּען אין פּאַלעסטינע אין
דער צייט פון קריגי (חטאָג" ,ב"י,)5191 ,
חדי ענטשטעהונג און געשיכטע פון אידי:

שען (ערשטן) לעגיאָן" (שטאָג"--5191 ,
,6

פּראַגמענטן פון בּוך חלעגיאָנאַדעש

/

|
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גאָרדאָןך

(/מאָרגען זשורנאַלײ און {אַמעריקאנער",
זשמועסען מיט מענדעלע מוכר
,2
ספרים" און מאַנאָגראַפיעס װעגן אים
,7

(זסאָג",

א

אויך אין חווארהייטי),

ריי אָפּהאַנדלונגען אויפן געבּיט פון
אָריענטאַליסטיק (אין זײיד ,טאַגעבּלאַט"
, ,81---7מאָרגען זשורנאַל?,

קאַנער" א ,אַנד,),
בּאַאַרבּעט

אַ סעריע

/אַמערי:

איבּערגעזעצט

און

,שענסטג מעשיות

פון דער וועלט"  --פון  08מײיסטער:
װערק אוֹיס דער רוסישער ,דייטשער,
פראַנצויזישער ,איטאַליענישער ,ענגלי2
שער ,שפּאַנישער ,אַראַבישער א ,אַנד,
ליטעראַטורן ,אין עצוקונפט" 1 ,1291א,
פארעפנטלעכט די פּאָעמע חדער װאַקס :

קראָקאָדיל? ,אויס דער סעריע שוואוג?
דער:מעשיות פון זי חרטומים פון מצרים--
בוכנשטעבּליכע איבּערזעצונג פון עגימ2

טישען היעראָגליפען:אָריגינאַל,

מיטגע?

405

יידיש װערטערבּוך א"ט עהקנטוריון"
(ניט פּאַרעפנטלעכט צוליבּ דעם װבּאָנ2
קראָט פון דעם פ"ג חקדימה? ,אונטער
ד"ר ש .לעווין ,נ"י) ,און אייניקע װערק
אין ענגליש ,וי
;!;וסט6)2/062
6
ת| /פסמז2ת זסקסזק
0012ג 00265ס}0

4

}0 681
10 601
2011012/
מו 022

2460108261010
800טסמסמוזסגן 
060026/ 10ז1
פוזט0זג}60 1

61221 6004ג/י --אין פֿאַרבּינדונג

מיט די נייסטע אױכעאָלאָגישע פאָרשוג:
גען און די מקורים אין חרטומים:און
פּלעקל?כּתב; אבַּוך װעגן אינטערנאַציאָ:
באַלע אָפּמאַכן פון :5טן יאָרטױונט פאַר

קריסטוסן,

אָנגעשריבּן

אַ גרויס װערק

חדאָס צוויי שאַרפיגע שװוערד"

איבּער

דער געשיכטע פון יידישן לעגיאָן ,אויס:
ניצנדיק ניט נאָר די אייגענע איבּערל92

בּונגען ,איינדרוקן און ערפאַרונגען ,נאָר

אַרבּעט אַלס מיטגליד פון דער רעדאַק;

אויך די אַרכיון פון דער קאָנגרעס:
בּיבּליאָטעק אין װאַשינגטאָן,

ציע אין װטאָג" ,עייד ,טאַגעבּלאַט" ,זמאָר?

(כ"א כּסלװ

האַמעריקאַנערץ/ ,דאָס
גען זשורגאַל",
אידישע פאָלק" ,חהדאר" ,חהעברי" ,זיך

אויך בּאַטײליקט אין אַנדערע צייטשריפטן,
יידישע ,העבּרעישע ,איטאַליענישע און
ענגליש:יידישע ,א"פ הירש קאַצענעלעג:

בּויגן (נאָך דער מוטערס פאַמיליע --
פון די ווילנער קאַצענעלענבּויגנס) ,דאָן
גאָראַגי דע לעאָן ,געשריבּן דערציילונגען,
א"פּ אַלבּאַטראָס ,לידער (אין חקוגדס"
און קדי נייע וועלט"),

זיין אײנאַקטער

;דאָס אייבּיקע ליכט" אין ,טראָץ די
פּראָטעסטן

פון פילע

ארץ=שראלדיקע

אָרגאַניזאַציעס ,געשפּילט געװאָרן אויף
יידיש אין אַמפיטעאַטער פון יידישן לעג
ג-יאָן לעבּן לור (מערץ  ,)9191פאַרנעמט
זיך דערהױיפּט מיט װיסנשאַפּטלעכע פאָר:

שונגען אויפן געבּיט פון סעמיטישער
און אַלט:עגיפּטישער אַרכעאָלאָגיע .פאַך?
פאָסט

אַ א:אליטיש

ענגליש:העברעיש?

גאָרדאָן יהורה-לייבּ

 )2981 -- 9געבּ .אין וילנע אין
פאַמיליע,
פאַרמעגלעכער
אַ פרומער
אויפן :5טן יאָר אָנגעהױיםן  -צו גיין אין
חדר ,און זיין ער? .
שטער רבּי ,ה'
ליפּע ,אַ תּלמיך
פון ר' חיים וואֵם

לאָזשינער,

האָט

מיט אים געלערנט

לוט דעם גאונס
רשט
ע--
ו-
צטה
שי
פּסוק און די כּללים
פון דיקווק און ערשט

דאַן משנה

און.

גמרא .צוֹ  11יאָר שוין געשמט פאַה אַן
עילוי ,צוֹ ---61געקענט גאַנץ ש"ס ,דאַן
אונטער דער השפּעה פון מיכל ג( ,זע) זיך
גענומען צו דשכּלה און וועלטלעכער

בּילדונג ,זיך בּאַקענט מיט רוסיש ,דייטש,
פּויליש און פראַנצויזיש ,זיך נאָענט צו:

נויפגעגאַנגען מיט די ווילנער משכּילים- ,

דאַקטאָר אין חהמליץ",
לעכט פּובּליציסטישע

דער ווילנער ראַכּינערשול און בֹּאַקן2
מען אַשטעלע אַלס לערער פון דער
קרויניש:יידישער פאָלקס:שול אין פּאָ2

אַרטיקלען ; אבַּאַזונדערס גרויסן ערפאָלג
האָבּן געהאַט זיינע שאַרפױיניקע פעליע?

2

אױסגעהאַלטן דעם עקזאַמען בּײ

נעוועזש,

אין שאַװל

דערנאָך

לעצט אין טעלז,
די פּאָעמע

טאָנען,

אוֹן צו=

ראַרישע

מבקר,

זיינע ערשטע װערק,

;אהבת דוד ומיכל" (,)6581

טייל בּאַאַרבּעטע פון לאַפאַנטען ,קרילאַװ
א .אַנד ,מייסטערהאפט

צום

צוגעפאסט

יידישן קאַלאָריט און צו די השגות פון
יידישע קינדער,

מיט אבַּרייטן היסטאַ?

נשאַפטלעכן
רװיישס=

אַריינפיך

וועגן

משלים ( )0681און די זאַמלונג װשירי
יהודה" ( )6681האָבּן אים געמאַכט

גרויסן נאָמען און אַרױסגערוקט
סאַמע

אױבּנאָן

ליטעראַטור,
בּאַטײליקט

פון דער

אַ

אין

העברעישער

גלײיכצייטיק האָט ער זיף
אין די העבּרעישע אוֹן רוי

סיש:יידישע צייטשריפטן,
ליפּואָנס 6.ען  62 6.פַוא,

אויך אין מי:

גלייכצייטיק געפירט
כראַניק

אין

6

די ליטע?

מהסאססם

א"פ

צוֹם  52יעריקן יובּיליי פון זיין

ליטעראַרישער טעטיקיט

די זאַמלונג חמשלי יהודה"--צוֹם גרעסטן

וואו פאַרעפנט:
און קריטישע

האָבּן אָנגע* 

זכּל כּתבי יל"ג"
הױיבּן אַרױסצוגײן
אין  4בּ .שוין נאָך זיין טויט (ער איז
געשטאָרבּן פון קארַעבּס:קראַנקהייט) זײיש
נען אַרוס נאָך ב .ּ2זייער אגַרויסן קוֹל?
=אָרישן אינטערעס האָבּן די
ירסט
טהוֹ
 2בּ ,זאגרות יל"ג" ,אַרױסגעגעבּן פון
י ,ווייסבּערג ,טריי די אידעאַלן פוּן דער
השכּלת און רוסיפיקאַציע ,דער אַװטאָר

פון דעם לאָוונג חהיה אדם בצאתיך
ויהודי בּאהליך" ,איו ג .אֲפילו נאָף
די פּאָגראָמען פון די 08יקער יאָרן,
ווען ער איז שוין געווען אונטער דעם
רושם פון די נייע נאַציאָנאַלע  שטרע=

אין ממסת,

מונגען פון חיבּת:ציון ,הגם ניט געגלײבּט

איז ער פון זיינע

אין זייער פאַרװירקלעכונג ,געבּליבּן בּיי

פריינד און פאַרערער אַראָפּגעבּראַכט
געװאָרן קיין פּט"פ ,ואו ער האָט בּאַ:
קומען די שטעלע פון אטַעקרעטאַר אין

צו יידיש,

6001

א .אַנד2781 ,

זיין משכּילישער

פאַראַכטונג

און אין אבַּריוו צו ש"ע האָט ער גע
שריבן ,אַז חדער דאָזיקעױ לשון איז די
דער צחברה מפיצי השכּלה' און דעף  טרויעריקסטע ערשיינונג אין דעם היס=
יידישער קהילה און אָנגעפירט דעם טאָרישן לעבּן פון דעם יידישן פאָלקץ,
גרויסן קאַמפּ פאַר דער השכּלה און קעגן האָט זיך געחידושט װאָס ש"ע ,װעל
כער קען רוסיש און העבּרעיש ,שרײיבּט
יידיש ,װאָרעם ריידן ,זשאַרגאָן" איז,

די פֿאַרגליװוערטע פאָרמען פון דער
טראַדיציאָנעלער יידישקייט אין נאָמען
פון די פּראַגרעסיווע אידעאַלן פון די לויט זיין מיינונג אין דעם דאָזיקן בּריוו,
0לער יאָרן ,9781 ,אין צוזאַמענהאַנג
אַלצאײנס װוי חדורכגיין זיך איבּער אוֹג?
מיט די ראַבּינערװואַלן אין פּט"בּ ,איז
זער נעווער פּראַספּעקט אין אַ לײיבּסער?
דאַק? ,ניט קוקנדיק אויף אַזאַ פאַרהאַלטן
ער אַרעסטירט געװאָרן און צוזאַמען מיט
דער פרוי אלס פּאַליטיש אומלאַיאַלע
זיך צו דער שפּראַך פון פאָלק ,האָט ער
פאַרשיקט געװאָרן קיין פּודאָזש ,אַלאָניע - :פון צייט צו צייט אין משך פון איבּער
צער גוכבּ .אין עטלעכע חדשים אַרום רייסיק יאָר אויך געשריבּן אויף
צוריקגעקומען אַדאַנק די השתּדלותן פוֹן יידיש ,דעבּיוטירט אין ייױיש האָט ער
 -זיינע פריינד,

אַרײן אַלס געהילפסרע;

אין עקוֹל מבשר" ,6681

 ,11מיט אלַיף

|
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גאָרדאָן

יי

דער מוטטער אַבּשיעד--אים יאָהר "0481
אויפן

מאַטיול

 ,898080122עתס.

טראָץ

דעם דייטשמערישן טיטל ,איז דאָס ליר
געשריבּן אין ארַיינער פאַלקסשפּראַך,
אין אלַײיכטן פערז און אין טאָן פון

פאָלקסליד ; דער דיכטער בּאַזוױיערט דעם
ג|ורל פון יידישן רעקרוט ,טרייסט זיךף
אָבּער ,אַז ער װעט געטריי דינען דעם
קייזער

און

געטריי

בּלייבּן

יידישקייט,

שפּעטער האָט ער פאַרעפנטלעכט נאָך
אייניקע שירים אין חקול מבשר" ,חיוד,

פאָלקסבּלאַטט" ,ש"ע--ס זיוד ,פאָלקסבּיב?
ליאָטעק" א ,אַנד ,פאַר ג--ס בּאַציונג צו
יידיש איז כאַראַקטעריסטיש דער טיטל
פון זיינע געזאַמלטע יידישע שירים,
װאָס זיינען אַרױסגעגעבּן געװאָרן אין

בּוכפאָרם לויט דער איניציאַטיוע פון
דעם בּוכהענדלער

און שריפטשטעלער

אליעזר:יצחק שפּירא  --חשיחת חולין --
ליעדער אין דער פאָלקסשפּראַכע" (װאַר=
שע ,6881 ,ז"ז  )29מיט דעם אַרױס?
געבּערס אַ דייטשמערישער

הקדמה

וועגן

-

805

:

גרימצאָרן קעגן דער טראַדיציאָנעלער
יידישקייט איז שוין אינגאַנצן אָפּגעקילט.
אין דעם קומר לשמחת תּורה"' הערט
זיך שוין דער אָפּקלאַנג פון נדאיַציאָפ 
נאַלע שטימונגען פון דער נאַך-פּאָגראָ:
מען:צייט .דער משקל איז אין אַסך
לידער שוין אױסגעהאַלטן לוט דער
טאָנישער

מעטריק,

פאַר

יענער פאַזע

פון דער יידישער פערויפיקאַציע --
שוין אַ היבּשע דערגרייכונג ,די יידישע
לידער פון דעם בּאַרימטסטן העבּרעישן
דינכטער האָבּן ,ווייזט אויס ,געהאַט אַ
נישקשהדיקן ערפאָלג ,און אין  3יאָר
אָרום איז אַרױס פון זיי א2:ַ0ע אוֹים?
לאַגע מיט אצַוגאָבּ פון עטלעכע גע2
לעגנהייטסלידער; די לעצטע :4--טע--
אױסגאַבּע פון קשיחת חולין" איז אַרויס?

געגעבּן געװאָרן פון דעם פאַרלעגער 
/פון יל"גס אַלע װערק ,מרדכי קאַצענע=
לענבּויגן (ווילנע  ,9981ז"ז ( .)401אין

זיין לידערזאַמלונג גייט אויך אַרײן די

 -בּשעתּו גאַנץ פּאָפּולערע פּאַראָדיע אויף

דער וויכטיקייט ,אַז די העבּרעישע שריי?

היינעס חדי צוויי גרענאַדירן"  --חצוויי

בּער זאָלן אויך ניט איגגאָרירן דעם
שאָרעמען זשאַרגאָן" ,ג --ס יידישץצ לײ

פון  ,1גאָלדבּערג,

בּאַקאַנט

א"פ בּאַראָן תּרנגול ,װעלכער

האָט זי

דער ,געשריבּן אין אַ איינפאַכער ,נאָר

מיט אַ פאַרייִדישונג

זעלטן פאַרדײטשמערישטער ,לעבּעדיקער,
כאָטש ניט איבּעריקס רײיכער ליטול:
שער

שפּראַך,

געהערן

צו דביּעסטע

מוסטערן פון דער יידישער השכּלה:לי:

טעראַטור ,דער גרעסטער

טייל פון זי

איז ,װי געויינטלעך ,סאַטיריש :עס
ווערן װיציק אויסגעלאַכט די אַלט-פרענ=

קישע יידישע מנהגים אוֹן מנחיגים-- ,
די ובּנים ,רבּיים און קהלסלייט ,װאָס
בּאַעַװולען דאָס פּשוטע פאָלק און לאָזן

דער יוגנט זיך ניט אָפּגעבּן מיט השכּלת;

דער טאָן איז אָבּער אַגוטמוטיק הומאָ:

ריסטישער; עס פעלט שוין דער פּאַטאָס
פון דער השכּלה ,דער לײדנשאַפטלעכער

חסידים?,

צוזאַמען

פון קר

לאָווס פזסאה .פאַרפאַסט  6581אַלס סטן:
דענט פון קיעווער אוניווערסיטעט) ,אייגי?
זיינען
קע פון ג--ס העבּרעישע װערק
אויך איבּערגעזעצט געװאָרן אויף יידיִש.
פון אַנדערע ,װוי/ :סצעננען פינ'ם ידי
שען לעגען"  --ערצעהלונג ,איבּערז,
פןן ח .פּ( .זקול מבשר" ,2781, ,פון נומ,
 4איוו){ קאיבּער אפַינטעלע? (חקוצו

של יוד"  --ג--ס בּאַרימטע פּאָעמע וועגן
דעם טרויעריקן גורל פון דער יידישער
פרוי)  --פון י .י .לינעצקין בּרבּורים

אבוסים"  --פון א ,דאָמעראַצקי (װיוד,
פאָלקסבּלאַט ,בּיילאַגעץ  )1 ,8881א.
אֲנד,
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צינכּערג,

ספר זכּרון;

סץנגקסנעת הה,8
ח ,זאגאָראָדסקי,

ש .שטרײט,

1 ,60שׁ- ,ססק4002

אין ;3001 ,9404008
אין ,יוֹד ,פאַמיליע"2091 ,

רעצענזיע

איבער

,שיחת חולין",

גקריטיקוס" ,ט404008
,המגיד"011 ,6881 ,
יי ל ,פרץ, ,מה היה ג,,
 4} ,6ס} ,שֵׁן
בּלשן או משורר", ,חצפירה" ,תּרנ"ז;882--552 ,
ד"ר מ ,פינעס ,געשיכטע,1 ,
ל ,װינער;9}, ,
ז .פישמאן ,בּיאָגראַפיע און ביבּי
;9-11
1
ליאָגראַפיע פון ג--ס װערק און די אַרטיקלען

,עבּרעלש , ,עין הקורא" ,ב--ג.
איבער אים אין ה

גאָרדאָן יהידה-לײבּ

(ט"ו אלל

 - 06א )701/ ?1/געבּ ,אין מיאַרעל,
ווילנער גובּ .געלערנט אין פאַרשיידענע
ישיבות ,געפּרוּווט אַנטלויפן קיין אוֹיס?

לאַנד און  4781אָפּגעשטאַט אוַויזיט דור
גאַרדאָנען ,דעם רעדאַקטאָר פון זהמגיד",
אין ליק ,אָבּער זיך געמוזט צוריקקערן
ווידער קיין ווילנע ,דאַן געלערנט אַפּאָר -

יאָר אין װאָלאָזשין ,געקנעלט אגַעוויסע
צייט אַלס דאָרפס:מלמד ,גלייכצייטיק זיך
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די דינים און מנהגים בּנוגע מתים און
אבלים,

מיט

אַיידישער

איבּערזעצונג,

לעצטע צען יאָר געאַרבּעט אויף דעם
גרויסן חומש חהתּורה והדעת" ,מיט
פאיַלאָלאָגישן פּירוש אין העבּרעיִש און
אַ יידישער איבּערזעצונג ,דערווייל אַרױס?
געגעבּן בּלױז דעם ערשטן טיל ,װאָס
אַנטהאַלט אַלאַנגע הקדמה אין לה"ק
און יידיש אויף בּראשית (ועגן דער
קאָסמאָגאָניע בּיי די מצריים ,הינדוסן,
בּבלים ,כּנענים) מיט דער ערשטער
סדרה .געשריבּן אויך מאמרים ,שירים און

בּאַלאַדן אין פאַרשײידענע

אַמעריקאַנער

יידישע צייטונגען ,אין בּוכפאָרם :אַמעשף:

בּיכל חדער זעלבּסטמערדער",
מ ,בּאַסין ,אנטאָלאָגיע,

.1

גאָרדאָן מיכל (ר"ח כּסלו' --3281
ייג טבת  )0981געבּ .אין ווילנע .זיין

פאָטער ,ר' אהרן:דוד ,איו געווען דער

אָפּגעגעבּן מיט השכּלה און לייענען דייטש,

מחבּר פון דעם ספר עאפיק גחלים" --

נאָך דער חתונה אגַעוויסע צייט געווען

אמַין נאָכמאַכונג
פון משה-חיים לוי|) ,

לערער אין ריגע און אין לאָדז ,וואו אויך
צוגעהאַנדלט מיט שניט-סחורה ,שפּעטער

געעפנט אין אָשמענע אַ מוסטער?חדר,
וואו מהאָט אַחוֹץ תּלמוד ,תנך און
געלערנט

די

רוסישע

דיקדוק

אויך

שפּראַך,

אָנהײיבּ  0091אױסגעװאַנדערט

קיין אַמעריקע ,ואו זביּךאַשעפטיקט
מיט העבּרעיִשע לעקציעס ,געוען אויך

אַ מגיד אין קײידאַנער און ראַגאָלער שול,
אַרומפאַרנדיק איבּער אַמעריקע ,געזאַמלט

פּרענומעראַנטן אויף זיין גרויסן היסטאָ:
רישן שסידור בּית יהודה" (דער ער2
שטער טייל געדרוקט בי י ,פּיראָוש?
ניקאָוו אין ווילנע ,די אַנדערע צוויי
טייל  ---בּיי מ ,צעדערבּוים אין פּעטרל:
קאָו) מיט אהַאַלבּ דייטשער איבּערזע?
צוֹנג און אפַּירוש אין יידיש ,פּאַפּולער

איז אין אַמעריקע אויך זיין ספר "צידה
לדרך" אָזיער חמעבר יבּוק"  --וועגן די

צאַטאָס חלישרים

תּהלת"
תּקצ"ו,

יעקב,

}|

(װילנע.,
זצ

בַּן =

;)0 +

זיין זיידע ,מיכל

קריינעס ,איז גע:
ווען אַ בּרודער פון,
ישראל ג ,ראַבּינער אין װילנע .די
יונגע יאָרן פאַרבּראַכט אין חדרים און
דרש שוין
בּתי-מדרשים ,אין בּהיתמ=
אַלײן פאַר זיך געלערנט תּנך און דיק:

דוק ,װי אויך דייטש ,און האָט שוין
דעמאָלט געשריבּן מליצה און שירים,
אשַטענדיקער איינגייער אין דעם הויז
 פון אד"ם הכּהן לעבּענזאָן ,האָט ער זיךבּאַפּרײנדעט מיט זיין זון מיכה=וסף,
און די בּיידע חברים האָט מען גערופן
דער גרויסער מיכל" (ג ).און זדער קְלֵיי?
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נער מיכל" (לעבּענזאָן) .אויך מיט די

810

נעואָן אסך האַרציקע שורות .דעם גוטן

| =ווילגער משכּילים זאב קאַפּלאַן ,צבי קאַ :ישכן פון זיין עלטערנהויז ,ר' מיכל,
אָבּער ג--ס מאַטעריעלע לאַגע איז ,ווייזט
צענעלענבּויגן א .אַנד .איז ער געוען

בּאַפרײנדעט .צו  02יאָר האָט ערם שחפתֹוּנצהף אמויס ,געווען ניט קיין געהױבּענע .קיין
געהאָט מיט אַ שוועסטער ,פון דע
לאכה האָט ער ניט געהאַט אין האַנט,
טער בּאַרימטן דיכטער יהודה?לײב גי
נחמה ,און עטלעכע יאָר געלעבּט בּײ
שווער:און:שוויגער אין הויז .יל"ג איז

סיסטעמאַטישע

בילדונג ניט בּאַקומען,

אוֹן זיין אמתדיקער אידעאַל פון השכּלה
האָט אים אויך ניט געלאָזט צו פאַר?

אויף עטלעכע

נעמען זיך מיט האַנדל ,הגם אגַעװיסע

יאָר און זיין  שװאָגער האָט אויף אים
ערשט
געהאַט די גרעסטע השפּעה,

(אייגנט=

געווען ייַנגער פון אים

אונטער ג--ס ווירקונג האָט יל"ג זיך גע?
נומען צוֹ בּילדונג און השכּלה און

סהאָט זיך אין אים דערװעקט דער
חשק צום שרײבּן; אין זינע שפּע:
טערדיקע בּריו  צו ג-ן א ער
אַלײן מודה ,אַז ווען ניט זיין שװאָגער,
װאָלט ער געווען ערגעץ אַרב אין אַ

שטעטל אָדער גאָר אמַלמד ,ניט דער
גרויסער קעמפּער און דיכטער פון דער

השכּלה:עפּאָכע ,די פריינדשאַפּט צװישן

ביידע ג--ס איז ניט איבּערגעריסן גע:
װאָרן אויך נאָכדעם , װי מיכלס װײבּ

איז אין  5יאָר אַרום נאָך דער חתונה

געשטאָרבּן ,און ער האָט חתונה גע=

האַט צום צווייטן מאָל מיט דער טאָכ:
טער פון זייער אַ אָנגעזעעגער און מיוחט:
דיקער פאַמיליע

ער

פון נײאַגער,

האָט זיך אױך

בּאַזעצט.

װהאן

אין

דעם דאָזיקן בּאַרימטן נעסט פון דער

יידישער השכּלה ,האָט ג .געשפּילט אַ
גרויסע ראָלע צװישן די ?חכמי זאַגער"

און דאָ האָט ער אויך אָנגעשריבּן אַסך

פון זיינע לידער אוֹן בּכלל געװירקט
אין גייסט פון אויפקלערונג .אין זאַגער

איז ער געווען אַן איינגייער אין דעם

הויז פון די עלטערן פון יעקב דינעזאָן,

װאָס אויף זיין בּרית איז ער געװען
קװאַטער ,און אין זיינע זעראינערונגען"
וְאין ?דעם פּנקס"  )3191וידמעט די

צייט איז ער געווען אקַרעמער

לעך גיכער--זיין פרוי) ,אין אָנהײבּ פון
די :06קער יאָרן האָט ער בּאַקומען אַ

פּאָסטן אַלס בּוכהאַלטער בּיים בּאַראָן
גינצבּורג אין פּאָלטאַװע (צו יענער צייט
װאָט ער אָנגשריבּן זיין פּאָפּולער ליד
חאיר זייט דאָך ,ר' ייד ,אין פּאָלטאַװע
געווען" ,װאָס אַנטהאַלט אויך אַװטאָ:
בּיאַגראַפישע שטריכן) ,אָבּער די דאָזיקע
בּאַשעפטיקונג האָט אים ניט בּאַפּרידיקט,
ער האָט זיך אויך אָפּגעזאָגט פון דער

גלענצנדער שטעלע ,װאָס זיין שװאָגער
מאיר רובּין און זיין פּלימעניק ש ,הו
בּין טון מאָסקװע האָבן אים פאַרגע+
לייגט אַלס פאַרטרעטער פון אגַרוסער
מאַסקוער מאַנופאַקטור:פירמע אין שפּאָ?
לע ,און האָט בּעסער אויסגעװײילט דעם
שווערן וועג פון אלַערער און דערציער
פון יונגן דור ,זיין גאַנץ לעבּן לאַנג
געליטן נויט און דחקות און געדאַרפט
אָנקומען צו דער שטיצע פון די משבּ
לים:מעצענאַטן,

צוערשט

בּאַזעצט

זיך

אין סמילע אַלס לערער אין די היזער

פון די אויפגעקלערטע גבירים בּראָד+
סקי און ראַװיטש ,איז ער שוין גע
אןַאגַ:
ַּלט
פהא
בּליבּן אין אוקראַינע ,גע

סיאָן פאַר

גימנאַזיסטן

אין זלאַטאָפּאָל,

 1אַריבּער קיין טשערקאַס ,וואו עס
איז אים געשטאַרבּן זיין הײיסגעליבּטע
פרוי ,אין איַאָר אַרום געװאָרן הויזלע?
רער בּיים גביר און מעצענאַט שלמה

3

|

.

|
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פּאַלינקאַווסקי אין זיין .גוט בּיעלאָזעריע ,געבּן זיין ערשטע זאַמלונג א"ט חדיא בּאַיד
ניט װײט פון האָראָדישטש 5881 ,גע :אונ דערצו נאָך אַנדערע שיינע אידישע
וואוינט אין שפּאָלע אַלס הויזלערער לידער ,אַללע פון אגַרויססין חסיר"
בּיים גביר שבּתי בּראָדסקי( 88 -- 6881 ,זשיטאָמיר ,תּרכ"ט ,ז"ז  ,)69אָבּער
געווען לערער אין טשערקאַס ,דערנאָך .אויך דעמאָלט ,הגם ס'איז שוין  6יאָר
אין פּיריאַטין ,דאָרט איז ער קראַנק גע:
װאָרן אויף אקַרעבּס און געשטאָרבּן אין
קיעווער שפּיטאָל ,ואו ער אין אפֹּגץ2
לעגן איבּער האאַַלבּ יאָר .אַ לוויה האָט
ער געהאַט אבַּכבודיקע און איז מקובּר

געװאָרן אויפן אַלטן קיעווער בּית:עלמין |
ניט ווייס

פון דעם

מלבּי"ם,

אויף זיין

לעצטע צוויי סטראָפּן פון זיין ליד חמיין

שָגר",י -י--בּן
לעצטער טא

האָט ג ,אָנגע=

הױיבּן גאַנץ פרי ,בּשעת ער האָט נאָך
געלערנט אין בּית-המדרש .דעבּיוטירט
אין דער ליטעראַטור האָט ער מיט אַן

צייט אַרױס דער קקול מבּשר" ,װאָס.
האָט אויפגעהויבּן די חשיבות פון דער
יידישער ליטעראַטור און שפּראַך ,האָט
ג .זיך נאָך געשעמט אונטערצושרײבּן
זיין פולן נאָמען און נאָר די העב=
רעישע הקדמה האָט עגרעחתמעט מיט

דעם אַנאַגראַםס פון מיכל גאָרדאָן --

חֹגֶר דל מך אני" ,אָבּער שוין אין איַאָר
אַרום האָט ער זיך אָפּגעשעמט און
אין זיין יהסכּמה צו שלום *) בּערנ=

שטיינס זמאַגאַזין" שרייבּט ער זיך אונ?
טער מ .גאָרדאָן ,פּונקט וי ער חתמעט זיך
מיט זיין פולן נאָמען אין זיין דאָס אייגענע

עלעגיע אויפן טוט פון מ .א .גינצבּורג .יאָר ערשינענער געשיכטע פון רוסס?
אין זמ"בּ חקול בּוכים"  ,6481אויך שפּע :לאַנד" ,אין דער דערמאָנטער װהסכּמה".
טער האָט ער זיך בּאַטײליקט אין העבּרעי :גיט ג ,אויך אַזעלבּסטכאַראַקטעריסטיק.
שע צייטשריפטן ,װי חהמגיד" ,פהשחר" ,פון זיינע לידער ,אין װעלכער עס
(וואו צ"א אָפּגעדרוקט אַן אַרטיקל
;הקבּלה") ,קהבּוקר אור" ,חהכּרמל" א ,אַנד,
אין העבּרעיִש האָט ער אויך אַרוױסגע:

געבּן אייניקע חיבּורים ,וי /תפארת
בּנים"  ---אַ לערנבּוך פאַר דער יגנט
(פּט"בּ,)1881 ,
! װערק אויף

*שבר גאון"--אַ קריטיש
דעם תּלמודישן ספר

חחד וחלק" (,)6881

אַבּער זיין פּאַפּולאַ:

קומט צום אויסדרוק די גאַנצע בּאַשײדנ=
.קייט און די טיפע ערלעכקייט פון זיין

ער האָט געזען דעם

פּערזענלעכקייט.

הױפּטציל פון זיין שרייבּן ,אין װירקן
אויפן פאָלק ,אין אױסבּעסערן זיינע /
פעלערן ,דערפאַר האָט ער די לירישע

לידער פאַרנאַכלעסיקט ,אָבּער די אויפ= 
געהיטע מוסטערן פון זיין ריינער ליריק.,

ריטעט

האָט ער צו פאַרדאַנקען זיינע

יידישע

שוין אין זיינע יונגע

רען" ,זמיין לעבּענסצייט" אאַ.נך ,זיינען

יאָרן האָט ער זיי געשריבּן ,אָבּער די

אמתע פּערלען פון עכטער פּאָעױיע ,ניט

מיט איר בּאַציונג צו

אּיסל פאַרעלטער:
קוקנדיק אויף זייער ב
טער פּאָרם .,געשעצט איז ג .מער געוולן

לידער.

משכּילישע סביבה

יידיש איז ניט געווען צו גינסטיק פאַר

אַײידישן דיכטער,

אויף זיינע יידישע

און ג .אַלײן האָט מיט זיינע
לידער געקוקט וי

| אויף װאָרעמע זינדער" ,אַזױ אַז אגַרו=

סער טייל פון זיי זיינען פאַרלױרן גע

גאַנגען,

װי .חמיין לעצטער טאָג",

ערשט  8681האָט ער אַרױסגע:

השכּלהילידער;

אמיינע

יאָה=

זיין ליך

*) אױבּ ג .האָט קײן טעות ניט געהאַט און.

דער מחבּר פון ,מאַגאַזין"

האָט געהײיסן .שלום,

קען ער ניט זײן אידענטיש מיט אני
גף יענטז ,װעלכער האָס געהײיסן שמואל,

|

(לג)

שְׁלשׁום

יי
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פאָלקסבּלאַט"--,בּלב ונפש איבּערגעגעבּן

חשטעה אויף מיין פאָלק" ( )9681איז
אמַין אויפרוף און פּראָגראַם פון .דער
השכּלה?בּאַװעגונג ,אין דעם לזיידך ,חדער.
יוד אין גלות" ,געשריבּן  ,5681קומען | אַרױסצוגעבּן אין ידיש אגַאַנצע רײ
סלענרש=אַפטלעכע ביכער ,װי
װאָיפּו
צום אויסדרוק די גרויסע האָפענונגען פּ

דער אידעע פון אויפקלערן די יידישע
פאָלקסמאַסן ,האָט ג ,געהאַט בּדעה אויך.

גאעַאָגראַפיע,

און

אוַועלט:געשיכטע,

פון מדשיכּילים אויף די שענערע און
בּעסערע צייטן פון פּראָגרעס און ציוי?
שׂרייבּן די דאָזיקע בּיכער אין העבּרעיש
ליזאַציע ,פאַרהאַן בּיי אים אויך ארַײ
לידער מיט אַנטיחסידישע טענדענצן( - ,ווי דאָס דערציילט זיין נאָעגטער פריינד
אויסגעדריקט אויף דעם אָפּענעם קלאָרן אברהם קופּערניק ,דער פאָטער פון דעם
בּאַרימטן אַדװאָקאַט לעוו קפּערניק,
אופן +,װאָס איז אַזױ פאַר אים כאַראַק?
ווערע מאַטעריעלע בּאַדינגוג+
טעריסטיש ,פיינע גוטמוטיקע איראָניע  -אָבּער שדי
גיט צו אַ בּאַזונדערן חן אַזעלכע לידער גען ,אין װעלכע ער האָט געלעבּט,
זיינע ,װי ;די בּאָרד" ,חדער גט" .ער האָבּן אים ניט געגעבּן די מעגלעכקייט
האָט געהאַט אויך אַ חוש פאַר דעם צו בּאַװערן זיין גאַנצן פּלאַן ,און ער
אַװויזן בּלויז אָפּצודרוקן דעםפאָלקסטאָן ,און זיין ליד ?די משקה" האָט בּ
ווערט עד:היום געזונגען אַלס פאָלקס : ערשטן טייל פון זיין חגעשיכטע פון

האָט זיך 'ניט געלאָוט אַײנרײדן צו

ליד

דער

(אין

בּאַאַרבּעטונג

װאַרשאַװסקי); אין

ליד

+פון

ינע

דער

ערשטע

בּאַרימטן .ודער הילף פון אורי גינצבּורג

דעם

הופּה",
לידער,

פון מ ,מ,

אינס
גיט

פון
ג .אַן

אויסגעצייכנט בּילד פון אַמאָליקן יידישן

פאַמיליענלעבּן מיט די יונגע שידוכים

און די זײידענע ינגעלײטלעך .הגם
| ג: --ס לידער זײינען געװען זײער
פּאָפּולער אין זיין צייט ,אַפילו צוישן
משכּילים (דינעזאָן דערציילט װעגן דער
אָנערקענונג ,װאָס ג  --ס לידער האָבּן
געפונען

רוססלאַנדײ ,אין אַ געוויסער מאָס אַדאַנק.

אפילו בּיי אַן אברהם גייגער),

(אַבֹּרו=

דער פון באַראָן האָראַץ גינצבּורג) ,װעל:
כער האָט געדעקט אַן אַכטל פון די
דרוק:הוצאות ,אוֹן אויך דער קלינער
סובּסידיע פון דער לחברה מפיצי
השכּלה" ,וועלכע האָט אָבּער שפּעטער
זיך קאַטעגאָריש אָפּגעזצָגט צו אונטער:
שטיצן אױסגאַבּן אין דער ידישער.

שפּראַך .זדיא געשיכטע פון רוססלאַנױײ
(ידאָ װערט

יודעש

דערצעהלט.,

לשון ,דיא

גאַנצע

אין פּראָסט.

היסטאָריע

| האָט ג .ניט געהאַט קיין פאַרלעגער זי צו  -פון דעם רוססישען פאָלק ,אַללע מעשות
דרוקן אין אַ נייער אױסגאַבּע און ערשט

װאָס האָט זיך פּאַססירט מיט רוססלאַנד. ,
זינד זי איז געװאָרן אמַלוכה בּיז הייג?

אין  9881זיינען זי אַרױסגעגעבּן גע:
װאָרן פון י.אַלאַפּין איט זשירי מ ,ג--,
יודישע ליעדער פון מיכל גי (װאַרשע,
זיז  )211מיט פילע הערות צום און
אונטערן טעקסט .אין דער דאָזיקער
זאַמלונג זיינען ניט אַרײן אפַּאָר לירער,
װאָס ג ,האָט פאַרעפנטלעכט נאָך איר
ערשיינונג אין ש"ע--ס װיוד ,פאָלקס:

מחבּר איז זיך מתנצל ,פאַרװאָס ער

בּיבּליאָטעקײ ( 11ישיר לבּר:מצוה") ,חיוד,

צבּלשון עלגים" ,און

טיגער צייט";

4

זשיטאָמיר,

,9681

ז"ז

ש}) האָט אַלס מאָטאָ דעם פּסוק

פון ירמיה חודרשו את שלום העיר אשר
הגליתי אתכם שמה ותתפּללו בּעדה אל
ה'"; דאַן גייט אהַעבּרעישע הקדמה צו
די זמשכּילי עמי",

שרײיבּט דעם ספר

אין וועלכער

דער

|
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דערנאָך אהַעבּרעישער שיר זאבן ח .זיך אגב אָפּאויף דעם װערט פוןא גו:
ורכב" ,דאָס גאנצע בּוך איז גיט קיין  .טער קינדער-דערציונג אויף גאַנצע דײו.
נאָר אָריגינעל

איבּערזעצונג,

בּאַאַרבּעט | (,)741--141

יפאַר דעט יידישן פאָלקסלעזער און דורכ:
געדרונגען מיט די טענדענצן פין דער
השכּלה ,די דאָזיקע טענדענצן זײנען
בּאַזונדערס בּולט אין דער ידישערהקדמה ,ווא ג .שטעלט אַרויס די גינ:

סטיקע לאַגע פון די יידן אין רוסלאַנד.לגבּי די צרות,

רדיפות

און בזיונות,

װאָס זי האָבן געװאַט אין אַנדערע
לענדער- ,אויך אין פּױלן אוֹן ליטע ,דער=
הױיפּט צוליבּ דער שולד פון די יעזויטן--
דיא שעדליכסטע גיפטיגסטע מענטשין
אוֹף דער וועלט ..אין דער הקדמה קומט
אויך צום אוי:דרוק זיין טיפּיש מִשכּי

ילישע בּאַציִונג צו דער יידישער שפּראַך,
אין וועלכער ער זעט בּלון אמַיטל פאַר
אויפקלערונג פון די ,װאָס עזיי פאַר=
| שטייען

גאַר זייער

מוטטער=שפּראַכע.,

נאָר יוריש:דייטש" ,אויך אין טעקסט
פון דער זגעשיכטע" גופא װוײכט דער
מחבּר אָפטנאָל אָפּ מאריך צו זיין וועגן
אַנאַלאָגיעס אין יידישן לעבּן און אַרױס:

צובּרענגען
ילמשל,

זיינע השכּלה  -אָנשױוּנגען;

בּיים דערציילן ועגן אָננעמען

קריסטנטום דורך װלאַדימיר שטעלט ערזיך גענוי אַפּ אויף דער פּראַגע פון
חכמה און אמונה ,אויפװײזנדיק ,אַן
פּונקט וי חכמה אַליין איז גיט גוט,
חדען ער (דער מענטש) לעבּט אָן האָפאָ 
נונג ,דאָס לעבּין איז אים ויא אַמדבּר,

פּוסט און ויסט",

אַזוֹי איז װאָכּער

אַ חידוש ,װאָס

ס'איז ממֿש.

דאָס בּוך האָט ,ווייזט אויס ,ניט געהאַט
צו

קײן

גרויסן

מאַטעריעלן

ערפאָלג

(מער װאייין אויפלאַגע איז ניט אַרױס),
אַז ג ,זאָל ווייטער קענען אָנגײן מיט
זיין אויפקלערערישער ליטעראַרישער
אַרבּעט ,פאַר וועלכער ער האָט געהאַט

אַלע מעלות :דעם ערנסטן איבּערצייגנ=
דיקן .או
ן דאָך מילדן גוטמוטיקן טאָן

פון פאַּאָלקס-לערער און אפַאָלקס:אוים:
קלערער ,אַרײנע פאָלקסטימלעכע שפּראַך- ,
נאָר זעלטן דורכגעמישט מיט אדַייטשן
אָדער רוסישן װאָרט ,אזַייער פּאָפּולערן
פאָרטראָג און אפַעיקייט צוצופּאַסן זיך
/
צוֹ די השגות פון דעם יידישן לעזער.
א .קופּערניק, ,קול מבשר" 6 ,9681ת }11
י דיגעזאַן, ,די אידישע שפּראַכע און איהרע
שרײיבּער" ,אין ,הויזיפריינד" 1 ,בּרוך װאָלאָש.
דערסקי  ,11 01,זײו  ;241-441געקײאָלאָג ,ס}

י ל .פּרץ,

1

י ,י
אגרות

בּיבּליאָטעק"

עיודישע

;1

װײַסנערג, ,המליץ"

 ,1981סא ;782

פרוג,

111

יל"ג";

ש .:

,הויזפרייגד",

(לידער װעגן ג ;),ל .װינער ; }} ,ד"ר מי
פּינעס , ג,עשיכטע פון דער יודישער ליטערא.
טוח" 11 ,מ .בּאסין ,אַנטאָלאָגיע  1א ,ליטי
ווין, ,צוקונפט"  ;11--4 ,5191ש .גיגער ס}

( 1162---142איבּערגעדרוקט אין דער בּיכערי

,3

װעלט"? {)2291
{אקס (זע

פּריװאַטע מיטטײלונגען פון שו
|

גאָרדאָן פיליפּ ()1291 31-/- 8581

געבּ.

זאַמעט.

אין

נײשטאַט

(װלאַדיסלאַװאָר),

צו  02יאָר אַװעק קיין שוויידן,

װאו ער האָט פאַרבּראַכט דעם גרעסטן

אמונת אַלין אָהן חכמה נאָך ערגער,
טייל פון זיין לעבּן און געווען טעטיק
געקומען קין
דען דער מענטש ,סאַי אַ יוֹד סאַי אַ /אַלס מיסיאָנער1 ,
קריסט ,אָהן בּילדונג אָהן אויפקלערונג
לֵייפּציג אַלס מיטרעדאַקטאָר פון דער
פאַרשטײט ער ניט דיא עקרים פון זיין מיסיאָנערישער מאָואַטשריפט װבּרית עם"אמונה? .אאַז"וו  --אין ראַציאָנאַליסטישן
אין יידיש .אַז דער אַרױסגעבּער פון
ן
גײיסט פוּן די משכּילים ,ריידנדיק וועג
דער צייטשריפט ,גוסטאַו דאַלמאַן ,איז
ר
שטעלט ע
זאָאַן דעם שרעקלעכן,
אַריבּערגעפאָרן קיין ירושלים ,האָט גי

 0פאָרדאָן  --גר,דין

|איבערגענומען די רעדאַקציע און אַרױס:

60

הוש  611 06וֹשׁ אין רוסישערף
איבּערזעצונג ,װאָס ער האָט אויסגע2

געגעבּן דעם יבּרית בי מיט געוויסע.
הפסקות ,אין קראָקע ,בּודאַפּעשט ,יאָס .לערנט אויף אױיסװײיניק .האָט אויך פליי=
און צולעצט אין שטאָקהאָלם,

אַחוץ אַ

סיק געלײיענט און שטודירט

יריי .בּיכער אין שוויידיש (ווי 60,ז8641ן
א
ָ
נ
/ 5װזסװס 6068 163חסס 0081 1 8168
ג
ע
הױבּן

סישע ליטעראַטור,

א .אַנד) האָט ער פאַרעפנטלעכט

אין

אין רוסישע

די ר

צו  71יאָר האָט ער

זיין ליטעראַרישע טעטיקייט.
פּראָװוינציעלע

צייט .ננען,

יידיש אַ זאַמלונג א"ט שקול מבשר --
צו  91יאָר חתונה געהאַט און שפּעטער,
ג
ליעדער צו אונטערהאַלטונג ,בּעלעהרונ | פאַרלוירן דעם נדן ,זיך געלאָזט װאָג:
און .טרייסט" (שטאָקהאָלס ,5191 ,ז"ז דערן ,געװען אַן ערדאַרבּעטער ,אַך
 ,7אין  3:אָפּטײלונגען  .1 --װפּאָלקט?
אויס-און אָנלאָדער פון שיפן אן אָדעַ=
ליעדערי .11 ,חימִים טוביםיי .111 ,אבּיבּלי | +סער .פּאָרט ,אַן אַקטיאָר אין אַ װאַנדעױ?
שע מאָטיוען") ,אין גאַנץ לייכטע גע טרופּע , דאַן איז ער געװאָרן אַ לערעף"
בּונדענע פערון און אַ רײנעם ידיש,
/און אָנגעהױבּן סיסטעמאַטיש צו אַרבּעטן

מיט קחיסטלעכע טענדענצן,

|

|

אין

דער

פרעסע.,

דרום:רוסישער

ור

ז|מ"בּ 6עאנסקסדד - 4 ,מאַטעריאָל .פאר א | 01800106008011
)41400620/ 488881088
;85
הז"ו ,15
היסטאָרישעף  +בּיבּליאָנראַפיע,
83,,,502ק 6761א"פ יאַקאַוו מיכזאָי?

הי

לאָװיטש ,איװאַן קאַליוטשי א .א'ד ,.גע=

וע
8

גאָרדין יעקב הלוי (ש--3581 1/

ווען אויך אומאָפּיציעלער רעדאַקטאָר פון

1ץ )9091 32/געבּ .אין מירגאָראָד ,פּאָל?
טאַװער גובּ ,אין אַ פאַרמעגלעכער א= ,088געשריבּן דערציילונגען אין
חשובער פאַמיליע ,זיין פאָטער ,יחיאל= דער צייטונג  ,723װאָס אַ אוקראַיִנישע
ג|רופּע האָט אַרױסגעגעבּן 0881( ..האָט.
מיכל ,איז געווען
= ע1008011

אַהאַלגּערמשכּיל 

6

און אַ האַלבּער /

אויס 

דעם

לעבּן פון

לעבּן

און

די שטונדיסטן,

מיט וועלכע ער האָט זביּךאַקעגט

האָט בּאַקומען אין

אין

יעליסאַװעטגראַד . בּאַזונדערס האָט אויף
אים געהאַט אַ השפּעה אַ געוויסער מי=

דעם עלטערנהויז,
איז

ער אָנגעהױבּן צו שרייבּן אין דעם פּט"בּ
זבשיולרדגעאַרל  :או4ימסֿ8גסהד/עם דיעירצײלונגען און
דישן

חבּדניק ,און די
בּילדונג ,װאָס גי
ניט

,418006206/

41802221682//סטחטן

געװען

וקיין סיסטעמאַטי2
שע ,דאָך שוין מער אין גייסט פון דער
השכּלה מיט דייטש ,וי פון דער אֵל2

כאַלעװיטש ,אַ שטונדיסט און אַ סאָציאָ:
ליסט ,און ג .אַליין האָט זיך דורכגע=

דרונגען מיט טאָלסטאָיס רעליגיעזע און

טער טראַדיציאָנעל:יידישער דערצלונג,
= אין זיין יוגנט האָט אויף אים אַ בּאַזון?

דיציאָנעלע יידישקייט

פון אַסימילאַ= 

סאָציאַלע אידעען ,בּאַטראַכט דאָס טראַ=

|דערס שטאַרקן רושם געמאַכט טעלע:
מאַק ,ועלכן ער האָט איבּערגעלייענט

טאָרישראַציאָנאַליסטישן

שטאַנדפונקט,

אַ מאָל חונדערט ,און אַ צופעליק גע2
קראָגענער

ראָמאַן

שריפטשטעלער

פון דעם ענגלישן

דערצו אַ מענטש פון גרויסן טעמכּעראַ:

מענט און אומגעהייערער ענערגיע ,איז
אַריבּערצו=
ער געקומען צום געדאַנק

בּולוער ליטאָן וֹגִמשׁר | טראָגן די פּרינציפן פון שטונדיזם אין

ג|אָרדין =

821

!

הי

925

יידנטום ,רעפאָרמירן דעם גאַנצן יידישן -די פּאָגראַמען פון  ,1881ווען די ײבּרו2
לעבּנסשטייגער ,פאַרװאַנדלען די יידישע | דערשאַפט" ,װעלכע האָט פון אָנהײבּ
רעליגיע אין אַ ראַציאָנאַליסטישער עטיש:

סאָציאַלער לערע אויפן יסוד פון ריינעם

בּיבּלישן יודאַיִזם און אומקערן די יידי:
אַסן ,װאָס פאַרנעמען זיך מיט
שע
מ
האנדל און לופטגעשעפטן ,צו פיוישער
אַרבּעט ,דערהויפּט צו ערדאַרבּעט ,כּדי

צו פּראָפּאַגאַנדירן די דאָזיקע אידעען,
האָט ג .מיט אייניקע פון זיינע אָנהענ:

גער געגרינדעט אין יעליסאַװעטגראַד

אָן אַרױסגערופן אשַטאַרקע התנגדות
אין די יידישע קרייזן , װאָס האָבּן אין
איר

געוען טענדענצן צו געפינען אַ

ארבּינדונגס-פאָרם צװוישן יידנטום און
קריסטנטוס ,איז פונאַנדערגעפאַלן און
איניקע

פון אירע מיטגלידער האָבּן

אָנגעהױבּן צו אַגיטירן פאַר אױיסװאַנדערן
קיין אַמעריקע ,האָט ג .אָנגעװיזן אויף
דער נייטיקייט צו בּלייבּן אין רוסלאַנד
און שטרעבּן צו ערדאַרבּעט ,אין װאָס

{ין יאַנואַר  0881די געוויסע װגייסטיק:
א
ביבּלישע בּרודערשאַפט" ,וואו ער האָט ער האָט געזען די איינציקע לייזונג פוןאַלײן גענומען דעם אַקטיוסטן אָנטײל .דער יידישער פּראַגע .צװאַמען מיט
אַלס אָרגאַניזאַטאָר און פּראָפּאַגאַנדיסט ,חברים פון דער בּרודערשאַפּט האָט ער

זיין אַגיטאַציע האָט געהאַט אַן ער
יפאָלג און די װבּרודערשאַפּט" האָט צו?

געפּרוּװוט גרינדען אַ יידישע קאָלאָניע,
כּדי צו ווייזן אבַּיישפּיל אַלע רוסישע.

יידן ,אָבּער די רוסישע רעגירונג האָט.

:געצויגן א  03פּערזאַן; עס זיינען אויס:
געאַרבּעט געװאָרן די עיקרים פון דער  -ניט דערלויבּט צוֹ קויפן ערד פאַר דער
אָרגאַניזאַציע ,װאָס האָט אָנערקענט די
קאַלאָניע  און דער פּט'בּ ידישער

רעליגיע
רעטישע

בּלויז אַלס קאָמפּלעקס
נאָרמען ,געלייקנט

פון

אין אַלע

דאָגמאַטן ,אין השארת הנפש ,מבטל

געמאַכט דעם גאַנצן רעליגיעזן ריטואַל,
|עם
ד

צערעמאַניאַל

פון חתונה,

בּרית

פאָנד" פון פּאָליאַקאָוו האָט אָפּגעזאָגט.
אין געלט:שטיצע .דאַן איז גי אַלײן
אַװעק אין אַ דאָרף ,וואו ער האָט  3יאָר -
בּאַאַרבּעט די ערד ,צוריקגעקומען 4881
קיין יעליסאַװעטגראַד,

האָט ער

מיט

מילה ,געהאַלטן זיך בּלויו בּיים תּנך | אַנגאַ .פּאָקראַסאָװו און גברּ.ערנשטיין
מיט פרייער אויסטייטשונג אין גײסט ב|ּאַנײט די ביבּלישע סעקטע זי איז
פון דער צייט און פון דער מאָדערנער

לעגאַליזירט געװאָרן  )5881 1/42און אין
איר עגעבּעטהויז" פלעגן אַלע שבּת פאָר:

פון דער בּרודערשאַפט איז געווען  --צו
פאַרנעמען זיך מיט פיזישער אַרבּעט,

קומען פאַרזאַמלונגען ,וואו .מיפלעגט

װויסנשאַפּט,

אינער

פון די

עיקרים

דערהויפּט מיט ערדאַרבּעט; דער האַנדל
איז

בּאַטראַכט

געװאָרן פאַר

ליע; דער העכסטער

אַ אַנאַמאַג

ציל פון לעבּן .--

איז די גייסטיקע השתלמות

פוןי דער

פּערזענלעכקייט דורך פאַרטיפן זיך אין
-מחשבות

וועגן

גאָט

און

זיין יצירה,

וועלכע דאַרף דערקענט װערן דורך

דרשענען פּסוקים פון תּנך אין גײיסט
פון  טאָלסטאַיאַניזם ,ג .פלעגט האָבּן
דעם גרעסטן ערפּאָלג מיט זיין אינער=,
לעכער איבּערצייגונג ,מיט דעם כּוח פון .

זיין געדאַנק און געפיל ,מיט זיין װאַ:
רעמען

אינטערעס

פאַר דער אָרעמער,

ניט:אויפגעקלערטער ,יידישער פאָלקט?
מאַסע ,אָבּער די בּרודערשאַפט האָט /

נאַטורװיסנשאַפּט און דורך ליבּשאַיּט  זיך ניט געקענט אַנטװיקלען ,ווייל אירע
און זאָרג פאַר דעם מיטמענטשן; נאָך לאָזונגען וועגן פּראָדוקטיוװער אַרבּעט,

.
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צו גרינדן

אַ

דראַמאַטורג האָט ער פאַרפאַסט אַ08--07
פּיעסן (ג .רעכנט אויס אין זיין רשימה
3

גר
דע
רעסטער

טייל פון זײי ,ניט

קרייז ,שטונדאַרעס" אין אָדעס ,װואו ! האָבּנדיק קיין דויערנדיקן ווערט ,זייגען
קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן; די אי=

אויף זייערע פאַרזאַמלונגען פלעגט אויך
אויפטרעטן מ ,ל ,ליליענבּלום ,שאַרף
קריטיקירנדיק די סעקטאַנטן ,  9881איז אביּןאַזונדערע אױסגאַבּן אין נ"י ,אין 
ג ,געווען איינער פון די מיטגרינדער .װאַרשע און גאַליציע .דאָס רוב זיינעך
פון דער קליינער קאַלאַניע פון דעם .ג ---ס פּיעסן געשריבּן אויף װאַרײַרטע,
בּעריקע

זיינען

אַרױסגעגעבּן

געװאָרןך

טאָלסטאַיאַנער פּיינערמאַן ,וואו ער האָט פון ערגעץ גענומענע סיוזשעטן אָדער
אויך געפירט אַ פּראָפּאָגאַנדע צוישן די זיי זיינען פאַרייִדישטע בֿאַאַרבּעטונגען.
פּויערים ,אָבּער אין אַ געוויסער צייט  /פון אײיראָפּעישע דראַמען אָדער פשוטע.
אַרום האָט די רעגירונג אָנגעהױבּן רע= איבּערזעצונגען ,װי למשל :שמעדעא"
פּרעסיעס קעגן דער בּרודערשאַפּט ,פאַר )6981( :פון גרילפּאַרצער/ ,פאָרווערטס"
ווערט אטיערטיקײיט ,און ג .איז אין (= )6981פון סטעפּניאַק = קראַווטשינסקי,
חנתן החכם" ( -- )7981פון לעסינג ,דל"
יולי  1981אַװעק קיין אמעריקע מיטן
פּלאַן צו גרינדן דאָרט אַ קאָלאָניע אויף שלעכטע פּאַסטעכער" (--)9981נאָך אָק=
קאָמוניסטישע

פון דעם כּלאַן

יסוֹדוֹת.

איז ,פאַרשטייט זיך ,גאָרנישט געװאָרן,
און ער האָט מיט זיין גרויסער פאַמיליע
 זיך שטאַרק געפּלאָגט ,געפּרווט אַרויס?געבּן צזואַמען מיט י .אה.ורװיטש אַ

רוֹסישן סאָציאַליסטישן אָרגאַן 8606ק:סקוד,
בּיו פיליפ קראַנץ האָט אים אַרײנגע?
געבּן דעם רעיון צוֹ װערן אַ דראַמאַ:
טורג ,הגם בּיזאַהער איז ג .װײט גע:

טאַוװו מירבּאָ ,קדער

ממזר"

( --)1091נאָך

װיקטאָר הוֹגאָ ,חדי אידישע
א)ָ--ך
נ998
(1

זאַנגװילס

געטאָ"

שקינדער

פון

נ)2ֹ09א-ָ-ך מאָ:
געטאָ" ,די שטיפמאַמע (1
/מעשטשאַניץ" .
שדבורה'",
זענטאַלס
(-- )3091פון מ .גאָרקי ,חדי פאַרלאָרענע

אָדער ראָזאַ בּערנְדט" אין חזונענאויפ?

גאַנג" ( )4091פון ג .הױפּטמאַן ,חדי פיג=

סטערניש אין רוסלאַנדײ ( -- )5091פון ל..

קראַנץ האָט אים צו=

טאָלסטאָי ,דחיקינדער פון דער זוף"
( -- )6091פון מ ,גאָרקי; אַחוצדעם זאָל
ער אויך האָבּן .איבּערגעזעצט איבּסענס

לער יעקב אַדלער און לעאָ מאָגולעסקאָ.,

זאויפן

שטאַנען פון טעאַטער און אַפילו שװאַך

געקענט יידיש.
נויפגעפירט

מיט

די

בּאַרימטע

און ג ,האָט אָנגעשריבּן

שוישפּײ

זיין ערשטע

דראַמע חסיבּיריאַ" , איר לפי:ערכדיקער
 ערפאָלג האָט געהאַט אַן אַנטשײדנדיקעווירקונג אויף זיין גאַנצער ווייטערדיקער
טעטיקײיט; ער אין שוין בּיזן טויט

געבּליבּן פאַרבּונדן מיטן יידישן טע=
אַטער,

פאַר װעלכן ער פלעגט

יעדעס

דער

פאָלקס-פריינד",

גאָרקיס

דעק" ,סטרינדבּערגס זדער פאָטער"א .אַױ- .
אָבּער דורן זיינע אָריגינעלע ידישע

פּיעסן (אָפּט אויך אויף סיוזשעטן פון
אײראַפּעיִשע דראַמען) האָט ג .געבּראַכט
צו יאַן אמתער איבּערקערעניש אויף
דער יידישער בּינע און געעפנט אגַאַנץ
נייע תּקופה אין דער געשיכטע פון אונ=
| זער טעאַטער ,אָנשטאָט די גראָבּע אומ

יאָר אָנשרײבּן אָדער אַדאָפּטירן  .צי
איבּערזעצן אַ  4פּיעסן ,אַזױ אַז אין משך
יפון זיין =81יעריקער טעטיקייט אַלס רישע

געלומפּערטע

שונד :פּיעסן און היסטאָצ

אָפּערעטן פון לאַטײנער ,הור=
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וװויטש .,שמר און זײיערס גלײכן האָט | שטאַלטן דווקא פון דער טראַדיציאָנע:
ערשטער

ער דער

דער יידישער

אויף

אויפגעפירט

בּינע רעאַליסטישע זאַכן

מיט לעבּעדיקע טיפּן ,מיט װאָרהאַפּטיקע
בּילדער פון יידישן

לעבּן ,האָט אָפּגע=

שאַפּט דאָס װילדע דייטשמעריש און

לער יידישקייט .פון דער אַנדערער זייט
יאָבּער ,רעכענענדיק זיך מיט דעם נ:
דעריקן געשמאַק פון דעם יידישן טעַ=
אַטער?בּאַזוכער ,וועלכער אין נאָך ניט.
דערװאַקסן געווען צו אַן אמתער קונסט+

אַ נאַטירלעכע

ידישע

שפּראַך ,האָט געשאַפן שאוַֹל,

וואו די

דראַמע ,האָט ג ,אַרײנגעבּראַכט אין
זיינע פּיעסן מעלאָדראַמאַטישע עלעמענטן,

געבּילדעט און אַנטװיקלט זייער טאַלענט,
ג .האָט פאַרמעגט די נײטיקע מעלות

שטאַרקע סצענישע עפעקטן ,װאָס פון
זי זיינען ניט פריי אפילו זיינע בּעסטע
וערק ,צוליבּ מאַטעריעלער נויט האָט

אַיינגעפירט

פאַר זיין גרויסער ראָלע אַלס רעפאָר?
מאַטאָר פון דעם ידישן טעאַטער; אַ

ער אויך געמוזט שרײבּן שונד:פּיעסן.
אויך אין זיינע בּעסטע דראַמען איז גי
ניט דער גאַטגעבּענטשטער קינסטלער,

געבּילדעטער ,מיט אַן אויסגעצייכנטן הוש

און עס פינט זיך צו שטאַרק די זאַנט

שטאַרקע פּערזענלעכקייט ,אאַײראָפּעיש
פאַר דער סצענע ,און צו גלייכער צײט

פון דעם געניטן טעכניקער;

דער פּסי:

פֿאַר דער

כאַלאָגישער אַנאַליזן איז אַ שװאַכער,
דער קרייז אידעען און פּראָבּלעמען איז

בּאַזוכער ,האָט ער אויפגעהויבּן די מאַ:

זײער בֹּאַ=

אויך

מיט אַ פאַרשטענדעניש

פּסיכאָלאָגיע פוֹן דעם יידישן טעאַטער:

אוֹן אויך

אבַּאַגרענעצטער

לייכטונג איז אָפּטמאָל צו אייבּערפלעכ?

ראַלישע װערדע פון דעם ידישן טע
אַטער אין אַמעריקע ,פאַרװאַנדלט אים
פון אַבּאַלאַגאַן אין אקַונסט?טעמפּל,

לעך און װאולגאַר; די העלדן פון
זיינע דראַמען און זײערע אידעאַלן

די

הייבּן זיך אָפט ניט אויף איבּער דער

אינטעליגענטערע קרייזן און אין משך
פון לאַנגע יאָרן געווען אדָערנערקענטס:
טער יידישער דואַמאַטורג ,אין אגַעווי?

קליינבּיר+

אַרײנגעצױגן אַלס בּאַזװכער איך

סער הינזיכט ניט איבּערלאָזנדיק נאָך
זיך קיין יורש.

בּטבע אלַערער

און אַ

געוויינלעכער

מיטלמעסיקער

גערלעכקייט ; בּלוֹיז אין אייניקע פּיעסן
(וי קגאָט ,מענש און טייװל",3091 ,
קאלישע בּן אבויה" ,6091 ,חדער אוב
בּאַקְאַנטער" )5091 ,פּרװווט ער בּאַהאַנד+

לען טיפערע פילאָסאַפישע פּראָבּלעמען.
פון זיינע שטייגער-פּיעסן זיינען די פּאָ:
פּולערסטע, :דער יידישער קעניג ליר"

פּריידיגער פון עטישע אידעען ,האָט ער
אין זיינע פּיעסן בּאַרירט פאַרשיידענע
פּראַבּלעמען פון יידישן לעבּן און דורך
| =זיי געװוירקט דערציעריש אויף די יידישע

( ,)2981ידי יידישע קעניגין ליר אָדער

מיט זיינע

קקריי=

פאָלקס:מאַסן ,אין זיינע ערשטע דראַמען

איז ער נאָך דורכגעדרונגען
אַלטע

השכּלה:אידעאַלן,

אידעאַליזירט

די געבּילדעטע און פאַראַכט

די פאָר:

שטייער פון דעם אַלטן פרומען דור,
| מיט דער צײיט אָבּער ענדערט ער די

דאָזיקע .בּאַציַונג זיינע ,לאַכט אויס די
פאַלשע בּילדונג , שילדערט שיינע גע:

מירעלע אפרת" ( -- )8981אַ קלאָסיש
שטיק
צער

פון יידישן רעפּערטואַר,
סאָנאַטאַ'

(,)2091

װכאַסיע

די

יתומה"י ( ,)3091זאָן אַ היים" (-- )7091
פון יידישן לעבּן אין אַמעריקע ,א ,אַנד,
אַן אױסװאַל פון זיינע בּעסטע דראַמאַ=
טישע װערק איז אַרױס אין אַ פּראַכט?
אױסגאַבּע אין  2בּ .א"ט איעקב ג -ס

7
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| דראַמעױי (פ"ג פין דעם וסוירקעל פון
ויעקב ג--ס -פריינט" ,נ"י  1 :)1191זגאָט,

עריגע געדאַנקען פון א קליינטטעדטעל;

װסאַפּאָ (;7091

פ"ג איז אויך אַרױס -
ג -ס בּיאָגראַפיע

|

| דיגען פילאָזאָף",

זסאָציאָלאָגישע עטיף -
מענש און טייפעל"? ,אלישע בּןאבויה" - ,דען" (ז"ז  ,)103אין דעם דערמאָנטן .

דער מטורף"

(,)5091

| מיט אפַאָררעדע

פון ד"ר הלל זאָלאָג

טאַראָוו) ,יאויף די בּערג";  11אמירעלע
אפרת" (מיט אכַּראָלאָג אין פערזן פון

מ .װינטשעווסקי),ש זקרייצער סאָנאַטאַי,

זדי  אמתע קראַפט' ( ,)4091עדער
| אונבּעקאַנטער" ,חאָהן אהיַים" .,ג .אי
אויך געװען אײנער פון די ער
שטע יידישע סקיצגשרייבער .אין אַמע:
ריקע ,האָט זיך בּאַטײליקט אין דער
סאָציאַליסטישער יידישער פּרעסע איך
מיט פּובּליציסטישע ,װויסנשאַפטלעכע.

און קריטישע אַרטיקלען,

אַרום 8091

פון װאָלטער -- .אַסך פּיעסן ג--ס זיינען

מיט גרויס ערפאָלג געגאַנגען אויף דער .
רוסישער בּינע און .זיינען אויך פאַר:
עפנטלעכט געװאָרן אין רוסישער איבּער;
זעצונג ,ווי :אמירעלע אפרת" אוןן

 -- 8140איבּערז .פון ט .הײליקמאַן
(פ"ג 4461012613

 47400084ע ,מאָס.2

קווע ,)2191 ,ידי שבועה! /דער מטורף",

חדי יידישע סאַפּאָ? ,חדער יידישער ליר".,
קאלישע בּן אבויה" ,חדי אמתע קראַפט"--

איבּערז .פון ד .ראָזענבּליט (אָדעס;)2191 ,
?שרה פינגעדהוט"(ײסאַפאָי)--טראַגיקאָמע;

ארויסגענעבן איַלוסטרירטן טעאַטער:
| זשורנאַל ,גענומען אַן
אַקטיוון אָנטײיל ! טוגאַלאָוו ,מאָסקװע, ;)1191 ,כאַסיע *

דיע ,איבּערז .פון א .װאָלקאָנסקי(פ"ג פּאָר:

 :אין דער אויפקלערונגסיאַרבּעט צווישן
די יידישע פאָלקס:מאַסן ,אין נײי צוזאַג | האַלפּערין ,װילנע  ;)1191חדי שחיטה" *
מען מיט ד"ר הימאָװ
יטש א ,אַנד .אָרגאַג  -איבּערז ,פון מ ,פאַנבּערג (פ"ג - 60806-
יתומה?

ניזירט

די ײדערציונגס:ליגע"

(פעדט:

--

איבּערז,

פון

גי

יולין (פ'ג

י

װװ }626001הזומחסט ,מאָסקװע;)0 ,
אַ זאַמלונג פּיעסן אין פ'ג -סת ח ט14601

| קײישאָנעל ליעג") און בּכלל געשפּילט
ואוַיכטיקע ראָלע אין דער יידישער גע:
081ססעא ,פּט"ב ( 0191צ"א װליבּע און.
זעלשאַפּטלעכקײט פון נ"י ,וואו די וויר;
ט
ו
י
ט
'),
װי אויך מאַנכע אין דער
קונג פון זיין פּערזענלעכקייט האָט זיך
איבּערזעצונג פון טש .שען א .אַנד,
געלאָזט שטאַרק פילן .זיין לוויה אין נ'י אויף פּױליש אט וגאָט .,מענטש און.
=איז געווען אַגראַנדיאָזע פּראָצעסיע ,אִין | טייוול" אויפגעפירט געװאָרן מיט אקאַָג
וועלכער עס האָבּן זיך בּאַטײליקט צענד :לאָסאַלן .ערפאָלג אין װאַרשעװער זקליי| ,
ליקער

טויזנטער

פאַרערער

פון דעם.

גרויסן יידישן טעאַטער?בױער און קול.:

נעם טעאַטער"  ,0191און דער פראַנְצַויי"
זישער טעאַטער::קריטיקער בּריסאָן האָט -

טורטוער --- .פון ג--ס סקיצן און אַנדערע  +די פּיעסע בּאַצײכנט
| בּעלעטריסטישעזעאַכן זיינען צרויס  3בּ - ,ווערדיקסטע פון אא יר"הי | אויך אין
ענגליש זיינען געשפּילט געװאָרן (אייבל2
(אין פ"ג חדי אינטערנאַציאָנאַלע בּיבּליאָ:

אַלס עדי מערק?

טעק" ,נ'י) 1 :חערצעהלונגעןי (ז"ז  | ;)082קע פּיעסן ג--ט,

 11זפאַמיליען:בילדער" ,חאונגליקליכע און
(ז"ז

עלענדע" -,חסאַטירע און הומאָר"
 11 ;)0רזע בילדער" (איינדרוקן.

פון זיין  רייזע איבּער גאַליציע ,)7091
חסקיצען" ,חקריטיק" (סאַטיריש) ,חטרוי=

אויף  העבּרעיש

איז

איבּערגעזעצט חהמטרףיי פון ישראלל .בּרוך

(פ"ג אסנוגית" ,לעמבּערג,)3291 ,
פון ג--ס
טעאַטערשטיק,
דאָ

אַדאָפּטירטע אָדער = אָריגיגעלע
צװישן װעלכע עס זײנען אויך

א היבשע ביסל

שונדיפּיעסן

און

אפילו.

--

|

00

:

|

{ ==גאה ||
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|,היסטאָרישע? אָפּערעטן ,װאָס ג ,האָט געמוזט | זיינע פּיעסן ,װי אויך געקראָלאָגן;  אחיצדעם:
שרײבּן אויס נױיט (צום טײל אויך א"פ פַּראָל
אָפּיציעלע דאָקומענטן צו דער געשיכטע פון
יאַקאָבּי) ,פארצייכנט

פּעסאָר

גרויסער 

סאָציאַליסט

{ (,,)2981
ד,ער

דער

אָדער

מאָרד

פּאָגראָם?

נאָך גאָרין :

אין

(2981),

צװײ

װעלטן*

מעדיסאָן

דער

דער

עװעניו",

יײדישער

גלח",

דער פּרנס חדש", ,די ליטװישע ברידער לוריא"/
,דער

רב

הכּולל",

{מחמד

און

 ,} ,6012406068זיז
ג--ס ,כּרודערשאפט",
87 /47- 141--8ס- 418063418661660 / 012324
פאָלקס.
גידישעס
מצ8ס08ס  0מקץ:18261

די

ידן

אין

אראבּיען?  ---היסטאָרישע אָפּער, ,)4981( .רוי
סישער ייד אין אַמעריקע;, ,גאַלילעי --.מארטיף
רער פון װיסנשאפט',
,דער שװאַרצער יד און
,עגל הזהב דער גאָלדענער
מאיר יאָזעפאָװיטש?,
גאָט?, ,אידע אָדער דער שאַץ פין פּוילן* (| ,)5981
ק,אפּיטאַל ,ליבּע און מאַרך", ,די דריי פּרינצן".,

בּלאט"( 5881 ,קאָרעספּאַנדענצן פון יעליסאַװעטי
מ ,מרגליות.,
גראַד װעגן ג--ס טעטיקײט);
8000/ 086. 483ח,08
 ,בי,
1
1624 ,791
)6 623060עש,00061
,הבּקר" 0411 ,9091 ,ב .ראָװענסקי. ,81880340 ,
 :42---32 ,9דייר פּ ,זאָלאָטאַראָו ,פ,ריינד"- ,9091 ,

יולין מ ,ל ,ליליענגלום ,פ,ריינד" =-571 ,721 ,909,1
60

 292--982 ,,?|1חבמי ישראל בּאמריקא; ז גאַבַי -
גוד ,אין 5091 824026082 883,020ן א ,אַלעי
,ער פריינד" ,בּײלאגע 6 ,4091
קסאַנדראָו ,ד
ד"ר או
ד ,פּינסקי ,עדאָס יודישע דראמא":
מוקדוני ,זמ"ב מיודיש" 111 ,מ .װינטשעװסקי,
מ .זײפפערס,
,א טאָג מיט יעקב גאָרדין";

,דער װילדער קעניג?  ---פאַנטאַסטישע אָפּער,
 ,שלמהלע שאַרלאַטאן?  ---אדעפּטירונג ,
קול

שופר"  --בּאַאַרבּעט

אָפּערע ,ערנאַני*

פון

דער איטגליענישער

(, ,)6981דבורהלע

מיוחטת"--

נאָך אָסטראָװסקיס  8466 44 0004הת אסקז
1684

,64

,רייזעלע אָדער זעליג איציק

,ודל
,קאַפּיטאַן דרייפוס" ( ,)8981ד

דאָס 

איבּערגעריסענע

דדראמע

(,)9981

ליד"

,די שיינע

ניקטע?  --הוסטאָרישע אָפּערע,
פרידבּערגסיגראַסיע
נאָך ג .הױיפּטמאנס
גאון*

און דגיעפּײי

נאָך א .ש,

אַגילארס ,עמק הארזים",

מוזיק פֿון לעאָ מאָגולעסקאָ,
(,)0091

משורר אָדער

 --מויקאַלישע

מרים

,פורמאן

,אמעריקע?

מיט

,די שבועה" --
הענשל',
(,)1091

,דער
,דער עץ

הדעת" ,עאייגענעס בּלוט? (, ,)2091די װאַרהײט?
(, ,)3091די פּלעתּים?  --מוזיקאַלישע דראמע,
,טהרת המשפּחה"  --לעבּנסבילד  מיט געזאנג,
| ,דער נײער דור אָדער געצוואונגענער שידוך"---
איבּערז .פון ל ,גאָטליבּ ,בּאַאַרבּעט פון * גי
(, ,)4091קעניג

און גאָט? --

פון אַלע היסטאָרישע
דער?

--

ראָמאַנטישע

סאטירישע

דראַמע

צײיטן (5091), ד
,ער פרעמ.
דראַמע (,)6091

,גלות

-.גאַליציען?,
,די משוגעת אין אמעריקע" --
פאָלקסשטיק ,דעמענטיא אַמעריקאַנא אָדער דער
װאַנין נאָך געלט.
(8091),
,די מומע פון
ווארשע*

---

קאָמעדיען

צואַמען

מיט

מ,

(טשעווסקי , --נאָרא אָדער נס בתּוך גס",

| = די ליטעראָטור .איבּער ג ,אי

,דיא געשיכטע פון יודישען טעאַטער" ,אערינע"

דער

קלעזמער?  ---אדאָפּטירט פֿון שיללערס ,קאַבּאַי
לע און ליבּע", ,מעדעאָס יוגנט אָדער די װילדע
כּרינצעסין" --
ד-ראאמע מיט געזאנג (,)1897

וִיך:

זײער גרױיס

= און בּאַשטײט פֿון אַרטיקלען אין דער העבּרעלשער
און רוסישייידישער פּרֶעסע װעגן דער ,בּרודער.
שאַפט" און פון .אָן א שיר רעצענזיעס איבּער

צינבּערג * + 19 ,82 ,בּערלין,

88,

רונגען פון יעקב ג ,".זמ"בּ עדיא יודישע בּיהגע",

7
81

נח פרילוצקי, ,ײדיש טעאַטער" } /ייז

- .{ 150בּו גאָרין, ,געשיכטע פון אידישען
טעאַטער" }11 ,ל .קאָברין ,עריגפרונגע פון

אאידישן דראַמאַטורג?; א ,ל--ן ,עלענען און
װיסעגשאַפט" 114 ,9091 ,בּ .װײגשטין, ,פער"
ציג יאָהר"9511--51/ ,
66ט(8 ,

ד"ר מו װײכערט

זאכן

! גאָרדין יצחק  --זיין זשורנאַלי;
סטישע טעטיקייט איז פאַרבּונדן מיט זיין .

אַקטיוון אָנטײל אין דער ס ,ס?,פּאַרטײ,
אין אַ.מעריקע

געװען טעטיק אין דער

 -פּאַרטײ פון די סאָציאַליסטןטעריטאָריאַש

ליסטן ,נאָך רער מערץ :רעװאָלוציע.
דורך יאַפּאַניע און סיבּיר געקומען קיין

רוסלאַנד .,געאַרבּעט אַלס חפאַראײיניקטער",

דערהױיפּט אין װיטעבּסקער און מאָהליע:

וער גובּ ,.געווען מיטגליד פון די שטאָט?
ראָטן סיי אין װיטעבּסק ,סיי אין מאָה:

ליעוו 9191 ,פאַרלאָזן ראַטגרוסלאַנד און /.
| אין פּוילן אגַעוויסע צייט געווען איי?
נער פון די הויפּט:טוער בי די װפאַר?
אייניקטע" און זיך בּאַטײליקט אין די
פּאַרטײ:אױסגאַבּן.,

231

4

*

גאָרין .

גאָרין ( .ּ3ניסן ---8651ען)5291 31/

זיינע

=

'

|

י'

,

=

5982

חספרי אגורה" צוויי העבּרעישע

דערציילונגען ,יהנגר הנאור" און יהעגונה"
פּסעװדאָנים פון יצחק גוֹידאָ אָדער
הוידאָ .געבּ .אין לידע ,ווילנער קאַנט - ,אַלס אָנהײַבּ פון אגַאַנצער סעריע זמשוק
אָבּער צוליבּ פּרינציפּיעלץ.
החיים",
אין אַ פאַמיליע פוןפרומע בּאַלעבּאַטישע
חלוקי:דעות מער אין בּן:אַביגדורס פאַר=
קרעמער .בּיז 31
לאָג זיך נגיעטדרוקט ,אַזױ וי פון
יאָר געלערנט אין
דער געפּלאַנטער גרויסער אונטערנעמונג
|חדרים ,דאַן גע?

נאָך

אַרױסצוגעבּן פּאָפּולער = װיסנשאַפטלעכע

חברים

װערק אויף יידיש

פאָרן  מיטעטלעכע

און בּעלעטריסטישע

א"ר פון י .ל .פּרץ איז צוליבּ מאַנגל
אין געלטמיטלען גאָרנישט געװאָרן ,איז

אין דער מיר,
אָבּער בּלויז אַ
קורצע צייט גע2
וועזן אין דער
ישיבה

ג .אַװעקגעפאָרן

ואו ער

קיין ווילנע,

איז  2981צוגעטראָטן אַרוֹיסצוגעבּן זקליי:

און זיך צוריקגעקערט

אַהײם,

נע ערצעהלונגען"

אין ידיש,

לױטן

ווא זיך גענומען צו אַלגעמײנער בּיל:

מוסטער פון בּן:אביגדורס חספרי אגורה"ן
אין דער דאָזיקער אױסגאַבּע זיינען אַרױס
זיינע אייגענע דערציילונגען חפון זאַװאָד
אין בּאָד א-"-פּ א ,לעבּענזאָן" ,דער
נייער פּראָצענטניק" ,אין  2העפטן ,װעל?

= אָבּער זיך בּאַקענט מיט אייזיקמאיר דיק
און יענער האָט אים אָפּגעשלאָגן דעם
חשק דערצו ,בּאַמערקנדיק! :המ ..אַ
תּלמוד:תּורה-מלמד מיט אַ קאָקורדע! 
ארום  9881אַװעקגעשיקט זיינע ערשטע.

כע האָבּן געהאַט ערפאָלג אַדאַנק זייער

דונג ,פריער

אין אַ קרױניש=יידישער

ושול און דאַן בּיי פּריװואַטע לערער ,צו
 6יאָר געקומען קיין ווילנע אַרײנצן:
טרעטן

אין יידישן לערער-אינסטיטוט,

זאַכן ,צװישן זיי חזכרונות פון חדר" ,צו
מ .ספּעקטאָר פאַרן ה,ויזפריינדי און דאַן
אַלײן געקומען קיין װאַרשע .ספּעקטאָר
האָט דאַן געהאַט אפַאָרשלאָג איבּערצן:
נעמען דריעדאַקציע

פון פּעטערבּורגער-

זיודישען פּאָלקסבּלאַט? און אײנגעלאַדן
אין דער רעדאַקציע אויך דעם יונגן גי

אָבּער דערוויילע איז דאָס ײפאָלקסבּלאַטײ
אונטערגעגאַנגען.

אויף דער איינלאַדונג

פון פּרץ און דינעזאָן מיטצואַרבּעטן אין
דער זיודישער בּיבּליאָטעק",

פאַרעפנט?

לעכט אין דעם 15טן בּ .פון דער װבּיב?

ליאָטעק" די דערצילונג חשכנא און
שרגא" ,אין הויז בּיי פּרצן ,מיט וועמען
זיך נאָענט בּאַפרײנדעט ,בּאַקענט זיך
מיט בּן:אַביגדורן און אים געגעבּן פאַר

געזונטן רעאַליזם ,וי אויך זיינע איַונגע
אַרבּעט "דער סאָװעסט פאַרפאַלען" (אי:
|בּערזעצונג) און זאַכן פון י ,ל .פּרץך
און דוד פּינסקי ,אָבּער צוליבּ צענזור:
שוועריקייטן און אויך צוליבּ מאַנגל אין
מיטלען און מיטאַרבּעטער (הגם די יונגע
יידישע אַרבּעטער:באַװעגונג

איז געווען

פאַראינטערעסירט אין די איסגאַבּן

און /

געהאָלפן זיי פאַרשפּרײטן) ,האָט ג .גע
מוזט דעם פּאַרלאַג אָפּשטעלן און .,איבּער?
לאַזנדיק די איבערזעצונג פון טשאַרלז
דיקענסעס ראָמאַן ידוד קאָפּערפילר" (א"ט
ידוד בּן דוד" ,ווילנע ,)4981 ,האַרבסט- 4981
אַװעקגעפאָרן קיין ניװײאָרק ,וואו ער איז
גע-אָרן שאטַענדיקער מיטאַרבּעטער פוך
די סאָציאַליסטישע װאַרבּײיטער צייטונג"
און ?אבענד בּלאַט" ,און יעדע װאָך

/פאַרעפנמלעכט אצוַויי:דריי

סקיצן און .

דערציילונגען ,צוליבּ דעם מנהג פון די
דאָזיקע צייטשריפטן  --ניט גרעכער פון
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צוויי ,העכסטנס פיר שפּאַלטן ,װאָס דאָס .גלײכצייטיק אָנגעהױיבּן צו פאַרעפנטלעכן
האָט אָפּגענומֶען

די מעגלעכקייט

צו

שאַפן גרעסערע װערק .גלײיכצייטיק א'ן
;דער צוקונפט"

געשריבּן איבּער דער

| .יידישער ליטעראַטור און טעאַטער5981 ,

איינגעלאַדן קיין פילאַדעלפיע אַלס רעדאַק?
טאָר פון דער /פילאַדעלפיער שטאַאַטס
צייטונג",

וועלכע רעדאַקטירט אהַאַלבּ

יאָר צייט 7981 .געװאָרן טעאַטער:קױי:
טיקער פון יאבענד בּלאַט" ,צו דערזעל-
בּער צייט בּאַנײט זיין ווילנער אױסגאַכבּע
פוֹן קליינע דערציילונגען .א"ט קאידישע

פאַלקס-בּיבּליאָטהעק" .,אויוןעלכער עס
זיינען ערשינען

זיינע איגענע זאַכן:

זדי געשמיסענע"  --א"פ א .לעבּענאָן

( 2העפטן), ,די עגונה" ( 2 ,8981העפטן),
זוועמעס קרבּן ?" (,)8981

ידי מזיקים",

חדער בּן:יחיד" ,קמוסרים" (,)0091--9981

פּסח

אין

שניפּישאָק" (,)9981

אָבּער

אוי די אױסגאַבּע האָט געמוזט
אָפּגעשטעלט װערן 8981 .איבּערגענומען
פון אַלעקסאַנדער האַרקאַװי די רעדאַק?
ציע פון דעם מאָנאַטלעכן זשורנאַל חדער

נייער גייסט",
|

וועלכן לעאָ װינער בּאַ:

אין פּעטערבּורגער ;פריינד" זיין סעריע
אַרטיקלען חדער יודישער װאַנדערער אין -
דעם גאָלדענעם לאַנד" ,װעלבע האָט
זיך געדרוקט אַלע װאָך אין משֵךְ פון
צוויי יאָר ,זינט  6091אַ שטענדיקער מיט=
אַרבּעטער פון דעם {מאָרגען זשורנאַל",
מיט אַהפסקה פון  ,8091װען געװען
רעדאַקטאָר פון דעם ;אידישען פּאַרמער".
זיך אויך בּאַטײליקט אין דער ענגלישער

פּרעסע ,וואו .געדרוקט אַריגינעלע און
רעצענ=

איבערגעזעצטע  דערציילונגען.,

| זיעס איבּער דעם יידישן טעאַטער ,איבּער

די נייע

פון דער

װערק

רוסישער

ליטעראַטור (אין דעם ענגלישן זשורנאַל.
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 -)616041125041אאַז"וו= ,אין דער

לאַנגיעריקער

אַרבּעט

גען איבּערגעזעצט
קליינע װערק

פאַר

צײטנף

אַסך גרויסע און

פון לט,אָלסטאַי,

בֹּאַל=

זאַק ,מאָפּאַסאַן ,דאָדע ,בּ .אױערבּאַך,
טשעכאָװו ,גאָרקי ,אַנדרעיעו ,האַטהאָרן,

דזשאָרדזש עליאָט ,סטיװענסאָן א .אנד,,
פון וועלכע

פילע זיינען אויך אַרִויס

אין בּוכפאָרם ,צ"א טאָלסטאָיס חקריג

און פרידען" (פּאַרקירצט) ,עמיל זאָלאַס.

צייכנט אַלט דעם בּעסטן ייִדישן זשורנאַל
פוֹן יענער ציט ,דאָך האָט ער ניט | ,דער טויט:שלעגער" ,דער פאַרגיפטע=
סעפּטעמבּער
אַפילן קיין יאָר,
דערצויגן
טער קוס" ,לעסינג'ס יגתן דער הכם" +
א .אַנד ,ניט פאַרעפטנלעכט איך
 1אָנגעהויבּן אַרױסצוגעבּן דעם צוויי?
וועכנטל;כן ;טהעאַטער זשורנאַל" ,װעל :בּוכפאָרם זיינען אויך גאַנצע סעריעס
ג--ס אַרטיקלען און אָפּהאַנדלונגען וועגן
כער איז אין איַאָר אַרונײַ רעאָרגאַניזירט

געװאָרן אין ;טהעאַטער זשורנאַל און
פּאַמיליען בּלאַט" ,בּיי דעם אָנטײיל פון

יידישן טעאַטער; געשיכטע פון דער

גריכישער ,רוימישער ,איטאַליענישער,
ענגלישער דראַמע; מעשהלעך פון דראַ

א האַרקאַװי ,ד"ר מאָריס פישבּערג ,ד"ר
גירזשדאַנסקי ,ד"ר מיכאל קאָהן ,י ,אד | מען--אַ פילבּענדיק װערק ,אין וועלכן עס
קומען אַרײן איבּערדערציילונגען פון אַלע -
לער ,יעקב פּ .אַדלער ,בּ ,טאָמאַשעװסקי,
ז .ליבּין ,טאָרנבּערג א .אַנד ,,אָבּער אויך דראַמען פון שעקספּיר ,ראַסין ,מאָליער,
| קוים אוױיסגעהאַלטן בּיי  03נומערן (דאָס קאַלדעראָן ,איבּסען ,בּיערנסאָן ,סטריגדש -
ירוב צו  61צװײשפּאַלטיקע זייטן בי" בּערג ,הױפּטמאַן ,זודערמאַן ,אָסטראָװ= -
א טיראזש פון  0003עקז 4091 .).געװאָרן

מאיַטאַרבּעטער פון אפאַָרװערטס"

און

סקי ,טשעכאָו ,שאָוּ ,א .פ .אַנד4291 ,
האָט ג ,בּאַזוכּט אײיראָפּע און זיינע אייג=

הו

935

דרוקן געשילדערט אין ארַיי בּריוו אין

=

י 8

| זדער -ווילנער בעל הבּיתלי ( ,)8981אַ

|זמאָרגען זשורנאַל" ,אין קאוַרצער צייט דראַמע אין  4אַקְטן (האָט ניט קיין שי
אַרום
נאָך זיין צוריקקומען געשטאָרבן ,כות צו דעם היסטאָרישישן וילנער
א
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בּעל:הבּיתל ,בּאַהאַנדלט אָבּער אַ ענלעכן
;
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די סימ| +סיוזשעט); חבּרוך שפּינאָזאַ (-- )2091
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ן
זיין שטילער בֹּאַ | :אַדראַמאַטיזירונג פון בּערטאָלך אויער:
שי
י
ד
ע
נ
ע
ר
פ
ּ
ע
רזענלעכקייט -- .איינער פון בּאַכס ראָמאַן (וועלכן ג .האָט אויך אי:
די
ע
ר
שטע יידישע שריפטשטעלער פון
 בּערגעזעצט אויף ייִדיש); װלעבּעדיקער
=וסלאַנז ,װאָס איז געקומען קיין אַמעריקע,
קייטן" ( ;)0191ואַ בּאַראָן אויף אטַאָג"
| א
י
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ג
,
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 --- )2191אַדאָפּטירונג פון הױפּטמאַנס .
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דער
חשלוק און אַוּי ,און זיין לעצטע קאָמעדיע.
ויידישער ליטעראַטור ,זיינע בּעלעטריסטי:
ז
א
י
ן
י
ע
ד
ן
ה
ו
י
ז
(
א
ו
י
פ
ג
ע
פ
י
רט מיט גרויס
שע זאַכן
 ,הונדערטער סקיצן און דערציי :ערפאָלג אין מאָריס שװאַרצס קונסט;
לונגען ,א
.ין וועלכע עס פילט זיך די
טעאַטער  4291צום יובּיליי פון ג--ס 032
השפּעה פון זײינע בּאַליבּטסטע שריפט? | יעריקער ליטעראַרישער טעטיקייט) ---
| שטעלער  --טשעלְאָוו און פּרץ -זיינען
איינס פון זיינע בּעסטע װוערק ,וואו עס
דאָס רוב שילדערונגען און זשאַנר:בּילדער ווערט בּאַרירט די טראַגישע פּראָבּלעם /
' פון דע
ם יידישן לעבּן אין דער ליטע  -פון די בּאַציָונגען צוישן עלטערן און
צום
ט
י
יל אויך פון אַמעריקע ,מיט אַ קינדער אין דער אַמעריקאַנישײײידישער
חוש פאַר פּסיכאָלאָגישן אַנאַליז און פאַר פ|אַמיליע;  7191רעזשיסירט און צום
/
כאַראַ
קטער:מאָלערײ .פון זיי זיינען אין ערשטן מאָל אוינגעפירט אהרן װאָלפס/ +
בּוכפא
ָ
ר
ם
א
ַ
ר
ױ
ס
נ
א
ָ
ך
ב
ּ
ל
ו
ֹ
י
ז
:
ק
שפרה"  --זאָנס קאָ .עדיע װלײיכטוינן אונד פרעמ? 

ראָמאַן פון יי
אדישער אַרבּעטער:מײדל
( ,0191ז"ז

מעלייא" א"ט קדער צבועק" 8191 ,אַראַנ:

- ,)231זפאַרגעסענע ניגוגים?--

14טער בּ .זיום-טובידיגע ערצעהלונגעןץ -

זשירט פאַר דער בּינע מענדעלע' מוכר?
ספרימס

זדער פּריזיוו" ,שטייענדיק

אין

24טער בּ .װזאַמאָל איז געווען"  | ---משך פין אַזױ פיל יאָרן נאָענט צו דער
יידישער
בּילדער פון חדר ,פון קלויז ,פון דער
בּינ
ע ,האָט גו געהאַט די גע2
השכּלה:צייט און פון דעם קליינשטעטל ! לעגנהייט צונויפצוזאַמלען אַ רייכן מאַטע:
( ,9191ז"ז { .)215גרויס זיינען ג --ס
פאַרדינסטן פאַר דעם יידישן טעאַטער,

אָנגעהױבּן אַלס ליטעראַטור;?קריטיקער
מיט אַרטיקלען װעגן טשעכאָון ,דער

רעאַליסטישער שול א .אַנד ,,האָט ער

זיִך ספּעציאַליזירט אויפן געבּיט פון טעָ:

ריאַל פאַר איר געשיכטע און מיט דער
איבּערגעגעבּנקייס.

פון אַפּיאָניער,

הגם

טאָג.
| אָן די ספּעציעלע .מעלות פהוןיסאַ
ריקער ,אָנגעשריבּן אַ ריי מאָנאָגראַפּיעס
(צוערשט פאַרעפנטלעכט אין אצוקונפט"
 ,)61.-- 3191װאָס האָבּן .געבּילדעט זיין
(גרויס װערק די געשיכטע פון אידישען.

; אַטער=קריטיק און אין משך פון  03יאָר
ערלעך און שטיל געקעמפּט פאַר ארַיי:
| נעם לעבּנס-טרייען רעאַליזם אויף דער
יידישער בּינע .ער האָט אויך אַלין גע:
פּרוּווט זיינע כּוחות אויפן דראַמאַטישןפעלד און פאַרפּאַסט פאָלגנדיקע פּיעסן| :

טהעאַטער  --צוויי טויזענט יאָהר טהעאַ:
טער בּיי אידען" (נ'י :2 ;8191טע פאַר:
גרעסערטע אױפלאַגע ,אילוסטרירט ,פ"ג

מאַקס מיזעל ,ניי 1 ,3291 ,בּ .ז"ז
 ,282 .- 113 ,652מיט חארַשימה פון די
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גאָרין  --גאָרנפעלד  ---גאָרעל'ק

פּיעסען איןדישען רעפּערטואַר? ,װאָס
אַנטהאַלט בּיי  0002נומערן ,לט דעם

יי

סישן .בּיכער:מאַרק"

יע

(אין פקוות מפט,

 ,)1וואו ער זאָגט אַרױס דעם גע=

,9

אלף:נּית פון די מחבּרים ,מיט דאַטן .דאַנק ,אַז די שטרעבּונג פון טייל יידישע
פון דרוק אָדער ערשטער אויפפירונג) ,שריפטשטעלער איבּערגעזעצט צו וערן

|

מת ש};

פֵן זץ;

שנעעפאֵל,

צוקוגפט",

 {061 ,0ואל ע:טן ,ס} ,5291 ,שׁן ,דאָט
גע לענען"ׁ/ ,0191 ,ן,142---62 3291 ,

גאָרנפּעלד אַרקאַרי (-- 7681
) זיין פּאָטער ,אַן אַבּיטוריענט
פון דער זשיטאָמירער ראַבּינערשול
און מיטאַרבּעטער

אים אגַרויסע

ואו עס האָנּן אויף

השפּעה געהאַט די לעק?

|ציעס פון פּראָפּ ,לאַצאַרוס.

זינט 1981

מיטאַרבּעטער פון פאַרשײדענע רוסישע

צייטשריפטן

און ליטעראַטור=װויסנשאַפט= |

לעכע אױסגאַבּן ,האָט ער זיך אין דער
רוסישער

| לעכע ווירקונג אויף דער יונגער ידישער

ליטעראַטור ,אָפּשװאַכנדיק אירע אינדי?
ווידועלע כאַראַקטער-שטריכן,
|
|
1 ,35ע.

גאָרעליק ל( ,ט"ו כּסלו -- 9981
|

פון העבּרעישע צייט?

שריפטן ,איז געווען נאַטאַריוס אין סע:
װאַסט;פּאָל ,ג .האָט געענדיקט גימנאַזיע
אין סימפעראָפּאָל און דעם יורידישן פאַ:
קולטעט אין כאַרקאָ און אויך שטן=

דירט אין בּערלין,

 -אויף פרעמדע שפּראַכן קען האָבּן אַשעד?

ליטעראַטור קונה שם געוען

אַלס קריטיקער:עסטעטיקער,

פצַרטרעטג:

-

) געבּ ,אין זשלאָבּין ,מאָת?

ליעווער גובּ ,ביים דניעפּער .בּיז 21
יאָד געלערנט אין הדר ,דערנאָך 2.יאָר
אין דער ישיבה,
אין דער היים גע=,
לערנט אויך רו2
סיש ,צו  71לאַו

אױסגעװאַנדערט
קיין

אַמעריקע.

האָט זינט 1191
פאַרעפנטלעכטליי
|
דער אין זשפׁא,",.
זצוקונפט" ,אין די זמ"ב ?פון מענש צו

דיק די װיסנשאַפט; עך:פילאָסאָפישע ריב? .מענש" ,אין מאַני :לײיבּס אַנטאָלאָגיע
חניו:יאָרק" (זמ"בּ תאינזעל") ,אין בּוכף
טונג פון הו הונבּאָלדט ,שטײנטאַל,
פאָרם --אזאַַמלונג קליעדער" (אַרױסגע?.
לאַצאַרוס ,פּאָטעבּניאַ ,א .װעטעלאָװסקי;

ג .בּאַטראַכט די פּאָעזיע אַלס קאָלעק:
געבּען פון דער ליטעראַריש:דראַמאַטישער
טיווע דערקענטעניש אין געשטאַלטונגס :ג!עזעלשאַפט ,קליוולאַנד ,9191 ,ז"ז ,)861
פאָרמען א'ן אַנאַליזירט די שאַפונג פון אַלס איינער פוֹן די אָנגעזעענסטע און
דעם דיכטער ,דערהױפּט אויפן גרונד פון אַקטיווסטע פאָרשטײער פון דער גרופּע
אירע פאָרם:עלעמענטן ,וי סטיל ,שפּראַך | יונגע דיכטער אין שיקאַגאָ ,האָט עה
אאַז"וו ,אַנטפּלעקנדיק דערבּיי אויך איר אין די אױסגאַבּן פון דער גרופע דעם
אָרגאַיישן צוזאַמענבּונד מיט דעם גאַנצן זמ"ב ;יונג שיקאַגאָ' , דעם זשורנאַל
קאַמפּלעקס פון די פּסיכאַלאָגישע און חאיניינעם"  14--1פאַרעפנטלעכט ציק?
סאָציאָלאָגי'ע יסודות פון דער קונסט,
לען לידער ,װאָס בּאַצײכענען זיין װענ=
דונג צו דעם ידישן אינטראָספּעקטל:
ג .האָט אויך מיטגעאַרבּעט אין דער
וויזם .אין טייל פון די דאָזיקע לידער
רוסיש:יידיעער פּרעסע .זיין שטעלונג
צו דער יידישער .ליטעראַטור האָט ער קומען צום אויסדרוק די שטימונגען פון
צער און יאוש אויף דעם ידישן חורבּן
געבּראַכט צום אויסדרוק אין זיין אַרטיקל
חדי זשאַרגאָנישע ליטעראַטור אויפן  75אין דער אַלטער היים ,אויף דער יידי=

-

530

גאָרעליק

|

7

הי

045

|

שער צעפאַלונג אין דער נייער .4291 .זיך אינגאַנצן געווידמעט דער ליטעראַ:
האָט ג .זיך בּאַזעצט אין לאָס:אַנדושע?.
לעס ,קאַליפאָרניע ,
2
,אָרגען זשורנאל זַא 3/
בּעלימחשבות ,אין מ

גאָרעליק נח (אֵרֹים --3981

רישער טעטיקייט ,וועלכע עח האָט אָנ
אַלס רוסישער זשורנאַליסט
געהױבּן
אין די ווילנער סמסהס - 6800סקסמפס
און

8023

828011

ומגצועסנססחז.

א"ם

האָט גענומען א געװיסן אָנטײל אין
דער בּונדישער בּאַװעגונג אין אירע עױ= .

) געבּ .אין בּאָבּרױיסק ,מינסקער
גובּ ,אין דער פאַניליע פ'ן אַן אָרע*
מען מלמד .האָט געלערנט אין חדר | שטע יאָרן; אַרום  5091האָט ער פאַר:
און אַדאַנק פּריװאַטע לערער זיך אויך  .לאָזט דעם צבּונד" און אי אַרײנגע:
בּאַקענט מיט דער רוסישער ליטעראַי
טרעטן אין דער ציוניסטישער אָרגאַני=
טור ,צו'  02יאָר אַװעק קײן אָדעס,
זאַציע ,יידיש האָט ער אָנגעהױבּן צו

אָבּער צוליבּ מאַטעריעלער נויט געמוזט

שרייבּן אין דעם ציוניסטישן װאָכנבּלאַט

צוריקקומען אין זגיעיןבּורטשטאָט ,האָט
| פאַרעפנטלעכט לידער אין די זגרינינקע

א"ר פון יוסף

 בוימעלאך" + ,קדי װאָך" און אײניקעאַנדערע אסגאַבּן .,בּאַזוֹנדערס פּאָפּו

פאָלק",

;דאָס יודישע

לוריא ,און דאָרט אַחוֹץ פּובּליציסטישע
און קריטישע אַרטיקלען פאַרעפנטלעכט
אַ סעריע זכבּריעף צו אַ פריינדי (אַרױס

לער איז זיין קינדער-ליד שטריפט אַ
רעגענדלי ,װאָס װערט געוונגען מיט
דעם ניגון ,ספעציעל קאָמפּאָנירט פין

אויך אין בּוכפאָרם ,ווילנע ,8091 ,ז"ז
 -- 6עסייען ,געשריבּן אין דעם פּאַר
ג ,כאַראַקטעריסטישן ליריש:סאַנטימענ?
טאַלן טאָן ,אין וועלכע עס שפּיגלען זיך
צָפּ די שטימונגען פון דער ציוניסטישער

דיע צו מאָריס ראָזענפעלדס ליד /מיין
 -ייִנגעלע?) .אין בּאַזינדערער אױסגאַבּע:

אינטעליגענץ נאָך די אַנטטוישונגען פון

|ג--ס בּן:עיר ,דעם טאַלענטפולן מודי:
קער ליוושיץ

(אַװטאָר פון דער מעלאָ:

זדער סוחר מיטן בּער" (פפּעדאַגאָגישער

און ריכטונגען

פ"ג" ,כאַרקאָוו ,8191 ,ז"ז ,)91

גאָרעליק שמריהו (חפ- -:

ציוניסטישער

) געבּ ,אין לאָכװיץ ,פּאָלטאַװער
גוב,

בּאַקומען אַ טראַדיציאָנעלע יידישע

דערציונג ,איז ער צו  31יאָר צואַמען
מיט דעם פאָטער,אַ סוחר ,אַ ייד
אַ למדן און אַ,
משכּיל ,געקומען

שע צייטשריפטן,

אין

,81880320

אין.

געזעצטע פון יידישן כּתב:יד) 8091 ,צו?
זומען מיט דעם געוועזענעם בּונדיסט

אַ .ווייטער און דעם געװועזענעם ציוניסט:
ש ,ניגער געגרינדעט

די

מאָנאַטשריפטען"  --די

טריבּונע פאַר דעם יידישן קולטור-רעגע2

| סאַנס 0191 ,רעדאַקטירט דאָס זמ"בּ חדער +

שטעלטער ,פּאַ=
נעמענדיק
גלייכצייטיק

אידעאָלאָגיע .

האָט זיך

קהד הזמן" ,שהעולם" ,שהשלח" (זיינע
אַרטיקלען אין העבּרעיִש זיינען איבּערף 

סאָציאַליסט

קיין ווילנע ,וואו

אין נאָמען

פון דער

אויך בּאַטײליקט אין אַנדערע ציוניסטי?

אליטעראַרישע

ער איז געווען אַ.
האַנדלס אָ:נגע =
זיך
מיט זעלבּסטבּילדונג.

דער רעװאַלוציע

און עס װערן קריטי

קירט די ראַדיקאַלע יידישע פּאַרטײען .

אידישער אַלמאַנאַך" (זקונסט:פ"ג" ,קיעו)
זינט

דעם סוף פון די :09קער יאָרן האָט ער

און מיטגעאַרבּעט אין פאַרשײידענע יידי=

שע צייטונגען פון פּױילן און אַמעריקע.:

4

גאָרעליק  ---גודמאן  --גוועלמאן

|

באם

/

אין די זמ"בּ אפאָלק און לאַנד" פון מ,

שלום:עליכם ,פּרץ ,דינעזאָן ,אֵש ,ווייטער,

;יודיש" פון י ,ל ,פֿרץ ,אדאָס

אַ ב/ ,דער2

שאַליט,

בּוך פון א .װיעװיאָרקאַ ,אין אלעבּען
| און  װיסענשאַפט? און דערהיפּט אין

= דער

פּרעסע,

טעגלעכער

װי קאונזער

לעבּען" ,קדי נייע וועלט", ,דער ץפּרייגדי,די צייט פון דער וועלט:מלחמה פֹאַר;
בּראַכט אין שװײיצאַריע ,דערנאָך געלעבּט
דערהױפּט אין בּערלין ,  42-.3291גע
מאַכט

אַ נסיעה

איבּער

קאנאַדע

אךן |

די פאַלאייניקטע שטאַטן .און זיינע
איינדרוקן געשילדערט אין אַרטיקלען
אין /טאָג" ,ב"י ,װמאָמענט? א .אַנד.
אין בּוכפאָרם ; חדי ליעבּע פּראָװינץ"--
שטימונגס:בּילדער

פון דעם יידישן קליי?.

שטעטל (וילנער פ"ג פון בּ ,א .קלעצ?
קין ,3191 ,ז"ז  ;061אין דײטשער
איבּערז -- ,זייד ,פ"גי ,בּערלין;)3191 ,
זאין װאַנדער:לעבּען  --רייועבּילדער און

פעליעטאָנען
,8

(פ"ג א ,גיטלין ,װאַרשע,

ז"ז ;951

צ"א

אַרטיקלען װעגן

גליקל פון האַמיל ,ראָזאַנאָו,

קאַפּיטאַן

סקאָט ,עדמונד ראָטשילד ,פּרץ); חליטע:
ראַטור-בּילדער  --אַרייהע קריטישע אַר:
טיקלען איבּער די בּעדייטענדסטע שריפט?

איבערגעזעצט

-לעװיטאַן),

ציילונגען" פון ראַבּינדראַנאַט טאַגאָר
(פ"ג חװאָסטאַקײ ,בּערלין  ,2291ז"ו ,)831
אויף דייטש איז אויך אַרױס ג--ס אבַּוך
 4441מזן.

1662

ש, ,1 ,יוד ,װעלט11 ,3191 ,,שן ד"ר יעקב
{0
--082
שאצקי, ,בּיכעריװועיט" ,2291 ,ז"ז 92
לקסיקון ציוני,

גודמאַן פּנחס (טןן --1881
) געבּ ,אין לויוויטש ,װאַרשעװער

געגנט,

אין אַ פאַמיליע פון אָרעמע

בּעל:מלאכות.

געלערגט אין חדר און

דאַן אין בּית:המדרש אין סאָכאַטשאָו,
צו  31יאָר פאַרלוירן אין אין װאָך
דעם פּאָטער און די מוטער דורך אַן

עפּידעמיע און געװאָרן אװַעבּער אין
לאָדן ,צוליבּ מיליטער:דינסט אױסגעװואָ12

דערט קיין אַמעריקע ,וואו ער איז עד:היום
בּאַשעפטיקט אין דער זײדװעבּעריי אין
פּעטערסאָן .פאַרעפנטלעכט לידער אין
חפּאָרװערטס" ,דוד פּינסקיט װאַרבּײיטערץ. ,
ײפֿ ,א .שש"

אין בּוכפאָרם

שפּאַן"  --לידער

== זאין

און געדיכטען

=

(ג",

 ,3ז"ו  ,)061פון וועלכע עס האָבּן

אַ געוויסן עטנאָגראַפיש  2פאָלקלאָריסטישן
שטעלער פון דער מאָדערנער װעלט:
ליטעראַטור? (פ"ג ופּראָגרעס" . 2191 ,אינטערעס די שװעבּער?לידער און 85
|
,
לאַדען?,
זיז  7111דער פּעסימיזם אין דער
נייער
קנוט

הענריך איבסען,
ליטעראטור,
אויגוסט סטרינדבּערג,
האַמסון,

אָסקאַר אואיילד ,אַנאַטאָל פראַנס ,זשאָרזש

ראָדענבּאַך,

גוסטאַוו הײערסטאַם,

טאַ.

ראַס שעװטשענקאָ'); עגרויסע נשמות"
(פ"ג װװאָסטאָק" ,דרעודען ,1291 ,ז'ן

 961מיכאל אַנדזשעלאָ ,פּאַסקאַל ,קָאַר:

לייל ,רעֶסקין ,װיטמאַן ,טאָלסטאָי ,טאַ.
גאָרע); לײידישע קעפ" (דערה פ"ג,
זיז  ;231הענױיך גרעץ ,בּיקאָנספילד,

גודעלמאן הערש

(שװ.=-2981 52

) געבּ ,אין אָטיק ,בּעסאַ=
ראַכּיע ,אין אַ פאַמיליע פון בּעל-מלאכות
פון פאָטערס צד און סוחרים:חסידים פון
דער מוטערס,

געלערנט

בּיים פאַטער,

וועלכער האָט געהאַלטן אין שטעטל

אַ

רוסישע שול ,און בּיי אַ העבּרעיִשן לע:

רער ,דאַן געענדיקט די שטאָטישע רע?
גירונגס:שוֹל 5091 ,אױיסגעװאַנדערט קיין
אַמעריקע ,וואו זיין עלטערער בּרודער,

אפרים מיקאַעלי ,ספּינאָזאַ ,געאָרג בּראַנג  -דער בּאַקאַנטער סקװלפּטאָר אחרן ג,,
דעס ,דער שטאַרבּענדער היינע ,מענדעלי | ,איז שוין געווען פון פריער ,זיך בּאַטײש

3

רע

- .

גודעלמאן  --גוז ריוקיץ--גוצט|-

2844

ליקט זינט  ,8091דערהויפּט מיט לידגר | ,ליבּערמאַן (מיט לידער ,סקיצן .אוןדער -
װהיינט",

א-ין װטאָג" ,ײפאָרװוערטס",
אצייט"= ,אקענעדער איר" ,אַטעאַטער=.
שפּיגעליי, ,קיבעצערי ,חקונדס" ,זגערעכ?.

ציילונגען),

|

גושמאַן חיים (כ"ז כּסלו = =- 7881
| ג)עבּ . אין  פּעטריקאָװ,

טיגקייטי, ,מיללערס װאָכענשריפטי ,זדאָס ימינסקער גובּ ,אין אבַּאַלעבּאַטישער פאַ- +
 גייע לאַנדײ ,אדער גל" א .אַנד | 9191 ,מיליע ,געלערנט אין חדר תּנך און|
אַרױסגעגעבּן אַ חודש:זשורנאַל אפּאָעזיע? ,גמרא ,אױך ה . 5י . -
גרופּיױינדיק /אַרום זיך די יונגע דיכטער - ,סיש און העבּרע? -
אָנהײבּ  3291אַרױסגעגעגן אין ליבּערטי יֶשׁ ,צו י9אָר שוין }

אַ װאָכנגּלאַט חדי בּערג:שטימע" ,געוויד:
| =מעט די בּערג?יידן .זאאאַַַמלונג | פון זיינע

לידער

איז אַרױס אין בּוכפאָרם א"ט

ץמינוטען",

נאָך ניט פאַרעפנטלעכט א

געשריבּן העבּרעל.
| שע שירים ,צו
 --- 21געפירט אַ
| טאָגבּוך אין העב? -

בּאַנד איבערגעזעצטע לידער פון דעם | רעיש 5091 ,אַװעק.

 -יאַפּאָנישן דיכטער יאָהאַן נאָגוטשי,

אָנ

געשריבּן  2טצאַטערשטיק ,עדי מיזינקץ" .ריקע מיטן צועק צו שטדירן אַגראָצ.
(אויפגעפירט  .)0191און  -חצערונענע
נאָמיע און זיך בּאַזעצן אין א"י ,דאן
 חלומותי  --אַ קאָמ;דיע ,שטענדיקעראוֹיך דעביוטירט מיט עטלעכע שירים
.
ש
מיטאַרבּע טער פון דעם בּרוקליגער .װאָכ
אין חפ ,א .ש ".און זפאָרװערטס" און.
ן פּינסקיס װאַרבײ=
,
פ
בלאַט ;אונזער צייטונג" א"ף פון מ,
ס דערציילונגען אי
מי
זיידמאַן ,זיינע פּסעװדאָנימען :חכם טער" און ד"ר װאָרטסמאַנס חאידישעה.
עתּיק ,הערשעלע דובּראָוונער ,נאַמלע:
שטימע" ,זיין אמתן בּאַרוף געפונען /
|
דוג ,א ,בּעסאַראַבּער,
ערשט אַלס מיטאַרבּעטער פון יוסף.
,י פעדער",1291 ,
| = -גראָבאַרד ,ד

|

טוֹנקלס הומאָריסטיש בּלאַט זדער קיבּע=

= גרויזו=וקין יהודה' (| | -- 4981 /צער" ,וואו צוערשט געדדוקט לידלעף.
) געבּ .אין ראָגאַטשעװ,
און פּאַראָדיעס און דאַן אוֹיך פעליעטאָ:
װאָלין .בּיז  21יאָר געלערנט אין תּלמוד +נ|ען ,זינט  ,9091ווען טונקל איו אַװעק
תּורה ,דאַן אין קארַוינישער פאָלקסשול ,פון אקיבּעצער" ,רעדאַקטירט די יימ

וועלכע געמוזט פאַרלאָזן צוליבּ שרײבּן .ישריפט אין משך פון די  6יאָר פון איר
אום שבּת 3191 .אַװעק קיין אַמעריקע ,עקטיסטענץ ,בּשעת די הפסקות ,װען |

געדרוקט

לידער

אין

;טאַגעבּלאַטי,

דער קיבּעצער" פלעגט

ניט אַרױסגײן. ,

אפ .א .ש.יי ,חדי נייע וועלט" ,צפרייגד" | מיטגעאַרבּעט אין זקונדס" ,וואו די לעצ?

|( -אָרגאַן פון אַרבּעטערירינג) ,אין דער

פילאַדעלפיער זאידישער וועלט" ,זטרענ2
טאַנער

װאָכענבּלאַט?,

פּעטערסאָנער

| ;שטערךי א .אַנד .אַסעריע לידער פאַר:
עפנטלעכט אין דעם זמ"בּ אאין ועג"

טע  01יאָר איינער פון די הויפּטמיטאַרבּע?

יטער ,דרוקנדיק דאָרט א"פ דער לע
בּעדיגער

װעכנטלעכע

פעליעטאַנען /

אונטערן אַלגעמיינעם טיטל װאַפליה און -

אבַאַפּ,

דערהויפּט

אויף

ליטעראַרישע

עטזורעל=שאַפטלעכע טעמעס,
(נ'"  ,8191ז"ז  ,)061וואו עס זייגען ! .און קגול
א-ויך בּאַטײליקט זיין בּרודער יקיר ראָ :אויך רעצענזיעס ועגן .בּיכער און טע- +
גאַטשעװסקי (מיט לידער) און קלאַראַ אַטער א"פ רעגידעבּעל ,אַחוצדעם געוועך.

545

|

|

גוטמאַן

שטענדיקער מיטאַרבּעטער ,אויך א"פ
חיימקע א .אַנד ,,פון דער ײװאַרהײט"
( 4יאָר ,בֹּיוֹ זי האָט זיך פאַראײניקט

מיטן /טאָג" ,אין וועלכן אויך מיטגע?
אַרבּעט אהַאַלבּ יאָר צייט) ,פון דער
פּיצ אצייט" און לעצטנס פון אמאָרגען

זשורנאַל",
{ כּמעט

גלײיכצייטיק זיך בּאַטײליקט

אין אַלע נ'י װאָכנבּלעטער,

חפ א .ש,".

אַרבּייטער",

חדער

וי

/דאָס

אידישע פאָלק"" ,דער אידישער קעמפּ;
פער" ,ײגלייכהייט" ,חגערעכטיגקייט",

אין חודש-זשורנאַל

װליטעראַטור

און

|

מער,

84

בּיז  01יאָר געלערנט אין חדר,

גלייכצייטיק וועלטלעכע לימודים בּיי פַּרי

װאַטע לערער,
ישיבה,

דאַן אין װילקאָמירעף 
קצבישער קלויז

ווילנער

אוך.

אויך פאַר זיך אין קאָוונער און ווילנער
בּתּי-מדרשים ,שפּעטער געווען אַעקסטערן

און  7091אָפּגעגעבּן עקזאַמען אויף פּראַ=
װיזאָר-געהילף,

זינט 2091

געווען טע:

טיק אין דער ווילנער אָרגאַניזאַציע פון
די

,פּועלי:ציון".,

רעדאַקטירט

זײיער .

העקטאָגראַפירטע כראָניק  ,3091עטלעכע

יאָר געווען אויך מיטגליד פון קאָמיטעט,

לעבּען" .אין בּוֹכפאָרם :אבַּאַנד סאַטי;
רעס אין  פּאַראָדירטן סטיל פון ניצשעס ! צװישנפּאַרטײיִשן קאָמיטעט פון ידישן.
ײזאַראַטוסטראַ? א"ט װאַװי האָט גערעדט .זעלבּסטשוץ ,אַפּאָר מאָל געווען אַרע=
סטירט ,פעבּרואַר  6091דעלעגאַט פון
פּאָמפּאַדור" און אַ זאַמלונג הומאָרעסקעס,
פּעליעטאָנען און עסייען א"ט װאַזױ לאַך דער קאַװונער אָרגגניזאַציע פון די ס .ס,
איך" ,נאָך ניט אַרֹױס אין בּוכפאָרם
אויפן לייפּציגער צוזאַמענפאָר פון דער
זומער  4091זיך בּאַטײליקט אין ווילנער

אַגרױסע

דערצײלונג פון איבּער .002

ז"ז ,אַ בּ.הומאָריסטישע לידער ,װליבּעס:
ו|וייען" ,אזַאַמלונג מעשהלעך .,קריטישע
עסייען איבּער ליטעראַטור א .אַנד ,איבּער:

געזעצט דאָסטאָיעװסקיס ראָמאַן דער
אידיאָט (פ"ג יאַנקאָװיטש ,נ'י --,)0291
אין מאַי  5291איז געפײערט געװאָרן
דער :01יעריקער

יבּיליי פון זיין פֹצָ:

ליעטאָנען:סעריע װאַ פליה און אבַאַפּ",
דורך וועלכער ג ,,איינער פון די בּאַ2
גאַבּטסטע

און

פּראַדוקטיוסטע

הומאָריסטן און סאַטיריקער,

ידישע.

האָט װאָך

=איין װאָך .אויס רעאַגירט אויף אַלע ער:

 שיינונגען פון יידישן ליטעראַרישן אוןגעזעלשאַפּטלעכן לעבּן אין אַמעריקע,
בּאַקעמפּנדיק די געלע פּרעסע ,די בּי.
ליגע גאַסן:פראַזע ,די דעמאָראַליזאַציע
ן און הפקרות פון דער |אַמעריקאַנער
יידישקייט,
גוממאַן משח (י'ט אלול -- 3
) געבּ .אין װעפּער ,קאָװ
! נער געגנט ,אין דער פאַמיליע פון קרע:

פּאַרטײ ,געפירט אין קאָװונער גובּ ,די
װאַל:קאַמפּאַניע פון ס .ס ,צו דער צוויי=
טער גאָס ,דומע ,פון זומער  7091בּיז
געשטאַנען בּראש פון דער לאָדועף.
9
אָרגאַניזאַציע פון די ס ,יסו,ני  9091אויף

דער ריגער בּאַראַטונג פון דער פּאַרטײ .
יאויסגעקליבּן אין צ .ק ,,אַרעסטירט געָ=
װאָרן ,דאַן אַרומגעפאָרן איבּער די
שטעט פון תּחום מיט רעפּעראַטן װעגן
אַ יידישן עמיגראַציע:קאָנגרעס ,זיך בּאַ=
טײיליקט אין קאָװונער קהילות:צוזאַמענ=

פאָר  ,9091בּשעת דעם צוזאַמענפאָר גע=
ווען אַ קורצע צײט אַרעסטירט ,פון
אַפּריל בּיז נאָװעמבּעף  0191געזעסן אין
לאָדזער תּפֿיסה ,דערנאָך געווען א יאָר.
אונטער פּאָליצײ:אויפזיכט אין װאַרשע,
יאַנואַר  1191געפאָרן אומלעגאַל .אויף

דער :4טער ס .ס=.ישער קאָנפערענץ אין
ווין שפּעטעד געאַרבּעט אין װאַרשע
אַלס עקזעקוטיוו:מיטגליד פון דער פּאַר+
טיי און .אין דער פאַרװאַלטונג פון .
יידישן לערער?פאַראיין ,זיך אומלעגאַל
()18
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פיר:קאָמיטעט פון די אַרבּעטער:ראַטן,
אַ געוויסע צייט אויפגעהאַלטן אין דאַר?
ניצע בי קיעוו ,יולֵי  211זיך בּאַטײ=  .אָקטאָבּער  7191פאַרטרעטער פון די"
פאַראייניקטע אויפן :9טן ראַטנצוזאַמעג:
ליקט אין דער ווינער טעריטאָריאַליסטי:
שקעארָנפערענץ װעגן אַנגאָלע ,דאַן פאָר ,אַװעק פון אים נאָכדעם ,װי ער
האָט זיך געשטעלט אויף דער ריין בּאָל:
יז דער מלחמה געזעסן אין קיעווער
שעוויסטישער פּאָזיציע ,אין יולי און
טורמע ,אין װאַרשעװער ײפּאַװיאַק" ,גע:
לעבּט אונטער פּאַליצײ?איפױכט אין אַוװוגוסט מיטגליד פון דער אוקראַיַנישער
האָמעל ,אָנהײבּ  5191אָרגאַניזירט אַלס ;צענטראַלער ראַדע" און איר עקועק?
טיווע (זקליינע ראַדע?) ,אין דעצעמ?
מיטגליד פון צ .ק .די :5טע קאָנפע?

רענץ פון ס .ס( ,אומלעגאַל אין פּיגס?),
אַרומגעפאָרן איבּערן אוקראַיַנישן מלחמה?
| פּראַנט אָרגאַניזירן אַרבּעטספאַרמיטלונגס-
בּיוראָען און קינדעוהיימען ,געאַרבּעט
אין קיעקאָפּאָז און לאָרט אין קיעה,
אין

;זעמסטװעס?פאַרבּאַנד?

בּיים אױסבּראָך
7

פון

אָדעס.,

פון דער רעװאָלוציע

געװאָרן פאָרזיצער

פון

ערשטן

בּער  7191מיטגליד פון דער װײיסרוסי?

שער ראַדע אין מינסק ,נאָכן אַװעקגײן.

פון די בּאָלשעװיקעס (פּעבּרואַר )8191
וויצעפּרעמיער פונם סאַציאַליסטישן מי
ניסטעריום (פאָלקס:סעקרעטאַריאַטי) און
װיצעפאָרזיצער פון אויספיר:בּיוראָ פון
דער ראַדע פון דער ווייסרוסישער פאָלקס?
רעפּובליק 1/52|| ,דורכגעפירט אין מאַ?

אַרבּעטער:קאָמיטעט צו אָרגאַניזירן אַ
ראַט פון אַרבּעטער=דעפּוטאַטן אין אָדעס,
נאַציאָנאַל-פּערסאָנאַלער אַװטאַנאָמיע פאַר
8סטן מאַי  7191אונטערגעשריבן צואַ? | יידן ,ראָטמאַן פון דער מינטקער קהילה,
מען מיט אַנינען אין קיעוו אין נאָמען | דעצעמבּער  8191אין װאַרשע אוסגע?
אַרבּעט און דורכגעפירט אין דער צווישבֿף -
פון צ ,ק ,פון ס ,ס ,דעם פאַראייניקונגס:
פּאַרטײישער יידישער קאָמיסיע אַ פּראָ:
 אָפּמאַך מיט דער יידישער סאָציאַליסטי:יעקט פון אדעַמאָקראַטישער וואֵל-אָרדל:
שער פּאַרטײ ,אין יוני זיך בּאַטײליקט
נאַציע פאַר די יידישע גמינעס (קהילות),
צוזאַמען מיט * ,נאָװאַקאָווסקי און כור?
פוֹן אַפּריל בּיז יולי  9191אַרעסטירט
גין אַלס פאָרשטייער פון די װפאַראײניק?
טע אין דער נאַציאָנאַלער קאָמיסיע פון אין ווילגע ,זינט דאַן אין װואַישע ,ואו
דעם 1טן צװזאַמענפאָר פון די אַרבּע= געווען טעטיק אין דער אַרבּעטער-בּאַ
| =טער:ראַטן ,גלײכצייטיק געווען פאַרטרע? וועגונג ,אויפן שול:געביט ,אין אַרבּע:
טער:עמיגראַציע:אַמט .לעצטנס אַװעקץ.
| טער פון דער פּאַרטײ אין דער 35טער
רוסלענדישער קאָנפערענץ פון די פּראָפ ,פון די אפּאַראײיניקטע" און אַ געויסע
פאַראיינען אין פּט"בּ .אויף דער אַלרוס? צייט געאַרבּעט אין ע/בּונד"  --זינט
 7זיך בּאַטײליקט אין די אָרגאַנען
לענדישער דעמאָקראַטישער בּאַראַטונג
פון די ס ,ס .,און שפּעטער חפאַראײניק?
אין פּט'בּ ,סעפּטעמבּער  ,7191אויסגע?
רליך אַלס פאָר= | טעײ ? --אונזער וועג?" ,זמ"בּ יזצוקונפט?,
קליבּן .צוזאַמען מיט הע,
שטייער פון די יידישע סאַציאַליסטישע  3א"ר פון מ .ליטװאַקאָו; ,אידישער +
 -ניפעסט

פּאַרטײען

און פון דער פאָלקספּאַרטײ

אין קערענסקיס זפאָרפּאַרלאַמענטײ ,גליים?
| צייטיק פאַרטרעטער פון די פּאַראײיניק?
טעײ אין טלרוסלענדישן צענטראַלן אויס:

פון דער האַדע

אַ פּונקט

וועגן

פּראָלעטאַריעח" ,קיעוו  ,7191זאונזער /
װאָרט" ,אָדעס  ,7191קיעװער שניע
צייט" ,אויך אין ,פריינד"? ,הזמן" ,דער
רוסיש:יידישער פּרעסע א ,אַנד ,רעדאַק?

-י
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טירט זדעם שטראַל" ,אָרגאַן פון ווייס:

געבּלאַט" ,אמאָמענט" א .אַנד( ,צ"א סער:

פון די
רוסלענדישן הױפּטקאַמיטעט
װפּאַראײיגניקטע" ,האָמעל ,8191 ,דאָס

יעס אַרטיקלען פאונזער דערצינג",
קאונזער חדר" ,אדי פאָלקסשול בּיי אונז

;פּאָרויס!י

זמ"ב

,9191

ווילנע

מיטרפ?ף

דאקטירט פאונזער וועג" ,קנייעם װועג",
שאונזער נייעם וועג? און אַ גאַנצע ריײ
אײנמאָליקע אױסגאַבּן פון די ,פאַראיי:
גיקטע" אין פּױלן; געשריבּן איבּער
עקאַנאָמישט ,פּאָליטישע ,קולטורעלע,
פּראַפּעסיאָנעלע ,קאָאַפּעראַטיװע ,עמי?
גראַציאַנעלע פראָגן א ,אַנד ,אויך א"פ
בּ ,זעליקאָװיטש ,מגן ,דער מויגיק,
אַבּין א ,.אַנד ,אין זרויטן
בּערל,
פּנקס" בּ ,} ,װאַרשע ,,1291 ,פאַרעפגט?
| לעכט אַן אַרטיקל איבּער דער פאָרגע=
שיכטע פון ס ,ס ,אין בּראָשור-פּאָרט;
חדי פארייגיקטע אויפן שיידועג" (װאַר?

שׂע,)2291 ,

|

-

נוממאַן רפאל (-- 3881

(

סוחר .,געלעױנט אין חדר און אין די
ישיבות פון לאָמושע און סלאָבּאָדקע,

דערנאָך געווען אַן עקסטערן אין ווילנע,
װאו'

 0091אָפּגעגעבּן

אױיף

מאַטורע ,בּאַזוכט אַלס פרייער צוהערער
דעם אָדעטער אוניווערסיטעט 8191 ,שטן?
דירט פילאָסאָפיע אין װאַרשעװער אוני:

ווערסיטעט ,פּעדאַגאָגישע טעטיקייט אָנ
אָנגעהױבּן אַלס לערער פון פּריװאַטע
און קרוינישע .שולן פאַר יידישע קיג2
דער ,זינט  2191אין װאַרשע פאַרװאַל:
טער פון א:ַ4קלאַטיקער קהילה-שול,
זינט  8191געווען אויך פאַרװאַלטער פון
העברעישע לערער-קורסן ,געשריבּן אי
בער

פּעדאַגאָגישע

פראגן

אין 801-ססמםם

פ'אאנסט'ם  ,)40--2091( 4140אין .1083-
 6פאט ( ,)5191אין עתּרבּות? ,װי
אויך אין די יידישע װאַרשעװער צייטונ2
| גען וגייעס" ,זהיינט",

אװואַרשעװער

איבּער  02לערנבּיכער

אין העבּרעיש,

רוטיש ,פּוליש ,אין יידיש---קאַריפמעטיקי

( 3טייל) ,חיודיש" ( 2ט ,דער :1טער
אילוסטרירטער

אלף:בּית צװאַמען מיט

מ .בּירנבּוים --אַלע אין פ"ג בּרידער
לעװין:עפּשטיין ,)0291--7191 ,אָנגעשריבּן
אויך אייניקע קינדערבּיכלעך אין יידיש,
װי חהלל הוק" ,חר' עקיבא" ,חחוגי.
המעגל" (קינדער-בּיבּליאָטעק פון /פיג

קאידיש" ,װאַרשע ,)1291

גוממאַן שמחה-אַלטער -- 0781
) געב ,אין טעלענעשטי ,בּע:
|
סאַראַבּיע ,אין ארַעטליףיגיעזער פאַמל?

ליע ,געלערנט אין חדר ,צו  41יאָר

געב .אין סאָקאָלי ,לאָמזשער געגנט ,אין
אמיַוחסדיקער פּאַמיליע פון אהַאָלץ?

עקואַמען

און בּיי די אומות העולם"),

פאַרפאַסט

טא?

זדורך תּנך-איבערזעצונגען זיך אָנגעהױבּן
אָפּצוגעבּן מיט רוסיש און דייטש ,צו
 7יאָר חתונה געהאַט און זיך שטאַרק.
געפלאָגט ,פאַרנעמענדיק זיך מיט קרע?
מעריי= ,אין דער ליטעראַטור האָט ער
דעבּיוטירט מיט דער דערציילונג" זימיין
חבר" א"פ ש ,צינזאָן אין דער חידי
בּיבּליאָטעק"  11פון י .ל ,פּרץ ,וועלכער
האָט אים אויפגעמונטערט צו ווייטערדי:
קער ליטעראַרישער טעטיקייט ,אין יידיש

האָט ער נאָךפּגעדרוקט אַפּאָר זאַכן
עַסערע היסטאָרישע
רא
אין איוד" ,צג"א
דערציילוגג שיהודית" ( ,)0091אָבּער די
העבּרעיסטישע סביבּה פון אָדעס ,וואוהין

ער איז  9981אײינגעלאַדן געװאָרן אַלס
לערער אין דעם קחדר מתוקן" פון דער
געז ,חהחינוך" ,האָט אים דערװייטערט
פון דער יידישער ליטעראַטור אוֹן ער
האָט זיך אינגאַנצן געווידמעט דער העבּי
שער ,א"פ ש .בּן-ציון זיך קונה שם גע
ווען דערהויפּט מיט זיינע דערציילונגען
אויס דעם יידישן קינדערלעבּן .ג ,איז
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אויך בּאַקאַנט מיט זיין פּעדאַגאָגישער
טעטיקייט און איז איינער פון די ער:
שטע ,װאָס האָבּן אין רוסלאַנד אָנגע:
הויבּן אָנצוּװענדן די מעטאָדע פון עברית .
בּעברית ,זיגט  5091וואוינט ער אין א"י .

זיך בּאַטײליקט אין דער

פּראָווינציעלער רוסישער פּרעסע און אין
אייניקע יידישע צייטשריפטן,

דערהויפּ טטֹ

בּירגערקריג אין אוקראַיִנע פאַרנומען אין

ש ,צינבּערג ,0 ,86 ,זיז ,511--471

גױכבּערג ישראל (- =- 3981
) געבּ ,טאעיןלענעשטי,

אינסטיטוציעס.

|

9

בּעסאַראַ?

פּאָדאָליע

אַן אָנגעזעענעם פּאָסטן אין |

יידישן מיניסטעריום און אויפן גרונד פון

בּיע .ויידישע דערציונג בּאַקומען אין .פּערזענלעכע ערפאַרונגען  .און איבּער=

פּריװואַטע יידישע שולן ,געענדיקט די לעבּונגען אָנגעשריבּן באַּוך איט װאַ קאַם
שטאָטישע שול אין כאָטין אוֹן אָפּגעגעבּן  -פּיטל אוקראַיִנע" (פ"ג ש .שרעבּערק+ ,
עקזאַמען אויף אַפּטײק:שילער .צוֹ  02ווילנע  ,1291ז"ז )װ,אָס האָט אגַעוויסך .
יאָר  אױסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע- ,אינטערעס פאַר דער געשיכטע פון דעם
אַלס אינזשעניער-טעם? .יידישן חורבּן אין פּאָדאָליע אין די יאָרךָי.
קט

1עענדי
ג
:וניווערסיטעט פון
נאַלאָג אין שטאַט א

,1921--19

,יכעריוועלט",
רובּשטײין ,,ב

אייאָוואַי .זינט  4191פאַרעפנטלעכט לֵי:
דער אין דער /פ .א .ש" ,פאידישען

קעמפּפער? און אין זמ"בּ

?אייגנס און

פ|רעמדס"( .אַרױסגעגעבּן פון דער קול:
טור:ליגע פון באָסטאָן און אומגעגנט. ,
| ,2291ז"ז  ,)5+1- 851וואו אויך אָפּגע:
דהוקט ,די איבּערזעצונג פון :1טן טייל
פון מ ,יל,ערמאָנטאָוװס פּאָעמע זדער 
דעמאָןי (אַ פולשטענדיקע איבּערזעצונג
פון דער פּאָעמע ,פון יוסף גאָדעלמאַן,
איז אַרױס אין פ"ג פון בּ .א .קלעצקין,

,814 ,2291

גורלאַנד אחרן (1881--

}

געבּ .אין ווילנע אין אַרייכער ,איגטע?- +
ליגענטער

און מיוחסדיקער

בּאַקומען אגַרינדלעכע
געמיינע

דערציונג

פּאַמיליע.

יידישע און אֵל=

אין דער

היים הי

מלמדים און לערער ,שפּעטער שטודירט.

אין הײידעלבּערג ,זשענעווע ,בּערן פילאָ=.

סאָפּיע ,סעמיטישע פילאַלאָגיע און סאַציאָ=

לאָגיע .אַלס סטודענט
3

פאַרעפנטלעכט

אין  )61062060800אַן אָפּענעם בּריווי

|  ,)1924/פון  צוויי פּעט-אַרקעס סאָנעטן  .צו פּיאָטר סטרוווע וועגן דער האַלטונג פון -
(לויט דער וערטלעכער איבּערזעצונג
די סאַציאַליסטישע און רעװאָלוציאָנערצ.

פון ד"ר יוֹסף י טשעסקיס) און פון אַ

סעריע

|

לאַדינישע פאָלקסלידער

(אױך

פּאַרטײען אין רוסלאַנד לגבּי דעם קעשע:

ניעווער פּאַגראָס און דער יידישער פראַגע.

לויט טשעסקיסעס איבּערזעצונג פון שפּאַ:

(דער בּריוו איז אויך אַרײן אין אַומלע?

ניאָלישן אָריגינאַל) ,אין בּוכפאָרם --אַ
זאַמלונג ײגעזאַנגען פון אונזער דור".

גאַלן זמ"בּ ,אַרױסגעגעבּן פון דער ציונל=
סטישער סטודענטנשאַפט

אין זשענעווע).

(בּאָסטאָן ,5291 ,ז"ז  -- )06לידער  -זיך בּאַטײליקט אַלס .דעלעגאַט אויפן +5

פון דער אַמעריקאַנישער גרוֹיס=שטאָט.
טן ציוניסטישן קאָנגרעס אין בּאַזעל ,אַ
קורצע צייט געווען אמַיטגליד פון ד"ר
גומענער אליהו 0ז-- 6881 1/
) געבּ ,אין מאַריאַמפּאָל ,ליטע - ,נחמן סירקינס גרופּע חפרייע יהודה".+
משפּחה מיט אברהם הרכּבי 2191 .געעג - בּאַקומען  6091דעם טיטל ד"ר פאַר
דיקט דעם יורידישן פּאַקולטעט פון פּט"בּ זיין דיסערטאַציע איבּער די אַגראַרע
אוניווערסיטעט און זינט  3191טעטיק אין

רעכט אין

טערקיי

און די

מאַכמעדאַ+

3

נישע

גורלאנד  ---גורעװיטש

|

לענדער,

האָט ער זיך בּאַזעצט

455

/

ייםונ=ה
| = גורלאַנד חי

(ט"ו אָדר

אין פּט"בּ; מיטגעאַרבּעט אין דער פילאָ=

 )0981--+3געבּ ,אין קלעצק ,מינסקער

| סאָפּיש:היסטאָרישער אָפּטײלונג פון דער
 ,3וואו פאַרעפּנטלעכט ארַײי גרעסע:

גוֹבּ 0681 ,געענדיקט די ווילנער ראַבּי:

ירע אָפּהאַנדלונגען

(יידישע קולטור אין

שפּאַניע ,הערמאן כָּהֵן  --וועגן וועלכן

אַרױסג עגעבּן אויך אַ בּאַזונדערע אַרבּעט
אין רוסיש  5191אַ-אנ.ד ,).געשריבן
אויף רעליגיעז:פילאָסאָפֿישע און יידיש:
נאַציאָנאַלע טעמעס אין 52סצסס,018011 8
והמליץ" ,אהעולם",

מהזמן" ,חיוך .וועלט",

װוי אויך אין אַלגעמײנע צייטשריפטן,
פאַר דער גרויסער יידישער געשיכטע
פון דעם מאָסקװער פ"ג טקא אָנגע:
ש-ריבּן אטַײל פוֹן דעם 1ש ב--.די יידי:
שע קולטור-געשיכטע אין שפּאַניע און

פּראָװאַנס ,אָבּער צוליבּ דעם אױסבּראָך
|ון דער מלחמה איז די אַרבּעט גע:
פ

נערשול,

שטורירט

סעמיטישע

שפּראַכן.

אין פּעטערבּורגער אוניווערסיטעט- --3781 ,
 3געווען אינספּעקטאָר פון דער ראַבּי:
נערשול אין זשיטאָמיר 8881 ,אוסגע;
וויילט פּאַר א ראַבּינעף אין אָדעס ,װאו

ער איז

אױן געשטאָיבן,

פון זיינע

היסטאָרישע און בּיבּליאָנראַפישע אַר:
בּעטן איז די אױספאָרשונג חלקורות

הגזדות על ישראל? (דרי קונטרסים,
פּשעמישל  ,7881קראָקע  ,)9881וועלכע
בּרענגט אַ ווערטפולן מאַטעריאַל צו דער
געשיכטע פון די גזרות כמעלניצקי און
גאָנטע ,אַנטהאַלט אויך ארַײי דענקמע:
לער אין יידיש .האָט אויך פאַרעפנט?
לעכט אַ בּראָשור עדי נייע יודישע גימ:

= בּליבּן אין כּתבייד 5191 ,אַװעק קיי
ענגלאַנד ,פון דאָרט קיין אַמעריקע ,וואו
פּראָגראַם-פּראָספּעקט פון דער גימנאַזיע,
 8זיך אָנגעשלאָסן אָן דעם ידישן װאָס ער האָט געהאַלטן אין זשיטאָמיר).
לעגיאָן און דערנאָך פאַרנומען אין פּאַ:
ספה זכּרון9 ;041--31 ,ו , 1המליץ,
תּרמ"ד ,י
לעסטינע דעם פּאָסטן פון עלטסטן נאָ :
טאַריוֹס (מאַמור:טאַבּו) אין טבריה ,א"פ
גורעווימש ישראל ור -- 7
בּן:גיורא געשריבּן אין יפוער ײהאמת".
) געבּ .איןן וויטעבּסק ,אין |
|
נאָכן פּאַגראָם אין יפו אַרױסגעגעבּן אין אַ בּאַלעבּאַטישער שטרענג אַרטאָדאָקסי:
שער פאַמיליע .געלערנט אין דער היים
נאַױעײ (זשיטאָמיר,

יידיש ;דער

ער
שטער .פּאָליטישער פּאָגל

ראָס" ,אין וועלכער אַרױסגעטרעטן קעגן
דעם אָפיציעלן פּאַליטישן ציוניזם ,די

לעצטע יאָרן געוואוינט אין ווילנע און
בּערלין ,פאַרעפנטלעכט ארַיי אַרטיקלען
אין ווילנער טאָג" (וועגן אַלעקסאַנדער

4881

משמעות אַ

בּיים עלטערן ברודער ,צו  41יאָר גע:
ענדיקט אַ רוסישע פאָלקסשול ,צו --02
דעם ווילנער יידישן לערער:אינסטיטוט :

מיט אַ אויסצייכענונג,

געווען לערער

אין דער ווילנער פּראָגימנאַױע פון נ,
פונט און דערנאָך אין דער סמאַרגאָנער.

בּלאָק ,שפּענגלערס פילאָסאָפיע ,קעגן

דער ענגלישער פּאַליטיק אין פּאַלעס= געקליבּן אַלס פאַרװאַיטער פון דער /
טינע א .אַנד ,).אויך אין עמילגרוים"  11ערשטער יידיש:וועלטלעכער שול פאַר
מגערשענזאָנס אָפּזאָג פון קולטור?)/ ,צו :ייִנגלעך ,װאָס די חחברה מפיצי השכּלה"
קרוינישער פאָלקסשול.

ק'גפט" (שפּענגלער .און די יידן) א ,אַנד,

אין כּתב-יר אויף יידיש  --אװַערק אי
בּער דער יירישער מיסטיק און קבּלה,

סוף  5191אויס

האָט נאָך דער רוסישער עװאַקואַציע
אָרגאַניזירט אין ווילנע .אַדאַנק זיינע
אָרגאַניואַטאָרישע פעיקייטן .אַנטװיקלט .

855
די שול

 -גורעוויטש

יי
אין

אַן

8קלאַסיקער,

 -זייער

פּאַפּולערער און מוסטערהאַפּטיקער לערג?
אַנשטאַלט (די שוֹל האָט שוין בּיז 5291

געהאַט  5סיומס ,ד ,ה .זאַרױסלאָזן" פון.

אַנּיטוריענטן; אויספירלעכע בּאַריכטן פון
דער שול פאַרעפנטלעכט אין וילנער
יפנקסיי א"ר פון ז .רייזען ,ישול-פּנקס"
פון צבּ"ק א .אַנד ,).טעטיק אויך אויפן

געזעלשאַפטלעכן

געבּיט אין די בּיל:

דונגס-אָרגאַניזאַציעס פון וילנע .זין
ליטעראַרישע טעטיקייט איז אויסשליס:
לעך אַ פּעדאַגאָגישע :זיך בּאַטײליקט
אין דער רעדאַקציאָנעלער קאָלעגיע פון
דער ?נייער שול"

און פון דעם זשור2

נאַל פאַר עלטערן חשול און חיים" ,וואו
פאַרעפנטלעכט אַרטיקלען וועגן קינדער?

קלובּן,

פּראָגראַמאַטישע פראָגן,

דער:

ציונג ,בּאַציִונג צוישן עלטערן און קיב?
דער ,רעצענזיעס; הופּטמיטאַרבּעטער
אין די קאַמיסיעס,

װאָס האָבּן אויסגע?

6

|

| סטערעאַמעטריע ,פ"ג צש"א און איעקאָ:
פּאָי ,2291 ,ז"ז  251און  ;)701װעלע=
מענטאַרע געאָמעטריע" פון א .קיסעלעוו
(פּלאַנימעטריע ,פ"ג בּ .א .קלעצקין,
 ,4291ז"ז  ;)982װאָנשויאונגס:געאָגראַ?פיע אין פאַרבּינדונג מיט נאַטורװיסג= .
שאַפּט? פון װו ,דאָן און פ .טיקנער.,
הילפסבּוך פּאַר לערער (פ"ג חבּילדונג",

צוזאַמען מיט

ווילגע ,2291 ,זיז ,)89

זיין פרוי ,חנה ג ,,בּאַאַרבּעט די װאַריט=
מעטיק פאַר אָנפאַנגער" פון װענטװאָרד

און ריד.

(דערז ,פ"ג  ,3291ז"ו 9214

העברית"
יהנגינה
אין העבּרעיש:
(צוזאַמען מיט מ .אלפּירוביץ ,וילנע,

 ;)2זאשאלון אלגבּראיי ,אאריתּמיתּיקהת .
מיט

למתחילים" (צוזאַמען

זיין בּרו=

דער מ ,א ,ג) ,אין כתב-יד:

װײדיי

גר=אַפישער ווער?
שער הגיסעטאאָרָיש
טערבּוך" (צוזאַמען מיט א .י ,גאָלך?
שמידט),

יידישע

איבּערזעצונג

פון

חפיסיקה" פון בּ ,קוסטרינסקי און .װפי:

אַרנעט די ערשטע טערמיאָלאָגיעס
ר פיזיק ,כעמיע ,אַריט ! :סיקה פּופּולרית" פון  ,קוסטריגסקי ומי.
אויף יידיש פאַ
א ,הורוויץ;  449102גשסותג (צװאַמען
מעטיק ,אַלגעבּרע ,געאָמעטריע ,טריגאָ?
תּלמידים 3
מיט  5כּמעל) פאַר יידישע
נאָמעטריע (פאַרעפנטלעכט אין דער זביי:
ער שול",)12--0291 ,

פאַרפאַסט פאָלגנ:

דיקע לערנבּיכער :מיין טאָגבּוך" (לויטן
אַרבּעטספּרינציפּ) און צוזאַמען מיט דעם

;למתחילים בעברית"

(צזאַמען מיט מ.

מעכאַניום פון

שוין אין יידיש דעם
לערער פון די יידיש-ווע'ט עכע שולן .לייענען און שרייבּן.
גורעווימש (הורוויץ) טאָפיע ( |2/
אין ווילנע יָאיר שוסטעראָוויטש
) געבּ ,אין מינסק.
(געבּ ,אין אדַאָרף פון פּסקאָװער גוֹב-- 0 .
--)6זאַריטמעטישער רעכנבּוך" (כּלל .געענדיקט מאַריענ :גימנאַזיע אין וי=
פון דריי 0/5 ,רעכענונג ,געמישטע אויפ? טעבּסק ,דאַן געװען  2יאָר לערעוין.
=רוינישער פּאָלקסשול
גאַבּן (פ"ג זאוניווערס" ,ווילנע ,1291 ,י אין אַ יידיש ק
אין נעועל ,שפּעטער שטודירט פּעדאַף
זיז  ;)27װאַלגעבּראַישער רעכנבּוך?
(דערז .פ"ג ,3291 ,ז"ו  ;)271װאַנשׁוֹ=  גאָגיק און נאַטורװיסנשאַפט אויף די
אונגס-געאָמעטריע" (איבּערגעז .פון א ,הויכע לעסגאַפט-קורסן אין פּט"בּ ,אַלס
מ ,אָסטריאַבּ;  3ט ,,פ"ג צש"א ,.װיל :סטיפּענדיאַנטין פון דער זחברה מניצי
נע;  ,3291ז"ז )641ן געאָמעטרישער | השכּלה" ,נאָכן ענדיקן די קורסן ()4091
געגרינדעט אמַיידלשׂול פון דער חברה
רעכנבּוך" (איבּערגעז ,פון נ .ריבּקין ! ,ט--
פּלאַנימעטריע ,פ"ג קאוניווערסי ,ז ט . --.אין קאָװעל ,זינט  5091אין ווילנע ,צן=
-

|

גורעװיטש  --ג דעמאן
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און אַלס פאַרװאַלטערין פון דער אָװֹנט:

| שער רעאַל:גימנאַזיע (מיט דער יידישער

אונטערריכטשפּראַך) ,פון יידישן לע=
רער:סעמינאַר ,זינט  2291רעאָרגאַניזירט
איר פּריואַטע גימגאַזיע פאַר יינגלעך
און מיידלעך ,איינפירידיק אין אַלע 8
קלאַסן די יידישע אונטערריכטשפּראַן.
האָט פאַרעפנטלעכט אגַענויע פּראָגראַם
אין זדער נייער 
פאַר נאַטורװיסגשאַפט,
שול"  0291און ארַעצענזיע איבּער
גאַלאָמבּ--בּאָטש וגעװויקסןי /אין ײבּיכער?
וועלטיי,3291 ,
| = גידעמאן (משה) מאָריץ (כי שבט
{-5ןן)8191/3

האַנאָװער,

געב .אין הילדעסחיים,

זיין פּאָטער ,יוֹסף ,אַ סוחר

און מאשַכּיל,

דער גרינדער

פון דער

אָרטיקער ידישער שוֹל (עקסיסטירט
זיגט  ,)7281האָט אים געשטרעבּט צו

| דערציען

אַלס ראַצּינער און לערער,

/

שטודירט אין דעם דאַן נאָר:װאָס גע:
גרינדעטן ראַבּינערסעמינאַר אין בּרעס:
לע ,וואו צװישן זיינע לערער זײנען
געװען זכריה פראַנקל ,היינריך גרעץ,
יעקב בּערנייס ,אויך שטודירט אַריעב:
טאַליסטיק אין אוניװערסיטעט און בֹּאַ:

ערשט געאַרבּעט אַלס לערערין אין.דער
שול פון חמ"ה (אין די ּ/יליגע הייזער")
שול ,וואו מ'האָט בּיסלעכווייז דאַן אָג-
געהויבּן איינצופירן געהיים יידיש .ניט
בּאַפרידיקט פון די בּורזשואַזע געזעל:
שאַפטלעכע בילדונגס:אַרגאַניזאַציעס און
שטרעבּנדיק צו מער זעלבּשטענדיקיט
אין איר פּעדאַנאָגישער טעטיקייט6091 ,
געעפנט מיט פר .אַנטאָקאָלסקי אַגִימ"
נאַזיע פאַר מיידלעך; נאָך דער עװאַ:
קואַציע פון ווילנע דורך די רוסן ,אַלס
בּאַפּולמעכטיקטע פון !אָזע" געגרינדעט
 61 -.53יידישע קינדערהיימען אין
אופע ,פּערם ,טשעליאבּינסק פאַר די
הײימלאָזע פון גאַליציע 6191 .געגריג?
דעט גאימנאַזיע אין פּאָלטאַװע8191 ,
צוריקגעקומען קיין װוילנע ,געװען טע:
טיק אַלס פאַרװאַלטערין פוֹן דער ידי
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דעם טיטל

קומען

ד"ר פּלאָסאָפיע.

 55--+2געווען ראַבּינער אין מאַגדע=
בּורג/ ,יאַן אויסגעקליבּן פאר ראַבּינער
אין בּערְלין ,אָבּער די פּױנסים פון דער

קהילה האָבּן די בּחירה

ניט בּאַשטע:

טיקט ,משמעות  .-צוליבּ ג-ס מעסיק
קאָנסערװאַטיווער ריכטונג ,און ער האָט
אָנגענומען דאָס התמנות פון אַ פּריידיגער

|

אין ווין ,וואו ער איז  8681בּאַשטימט
געװאָרן אַלס ראַבּינער און  -- 0981אַלס
אײבּערראַנינער + ,פאַרג לײבּנדיק אויף
דעם דאָױקן אַמט בּין זיין טויט --.גי,
איינער פון די בּאַדײטגדסטע פאָרשטייער
פון חכמת:ישראל ,האָט זיך דערהױפּט
קונה שם געװען מיט זינע אַרבּעטן
אויפן געפּיט פון דער געשיכטע פון דער
יידישער

קולטור

זיין הויפּטװערק
666

זט6ט)!

0606

און פון יידישן דתי

)61001009606 964 0212
884

52650שפתמטת

מװס6טן 06ס 3( 81604100602בּ,)88--0881 .
פאַר װעלכן דער אַוֹטאָר האָט אויסגע?
ניצט זייער אַ רײכן מאַטעריאַל פון

שאלות ותּשובות ,דרוש?און מוסר:ספרים,
מנהגים:בּיכער ,דייטשע ליטעראַטור?היס?
טאָרישע דאָקומענטן אאַז"ו ,,צייכנט זיף
אויס אי דורך ערנסטער ,דורכגעטראַכטער
זאַכקענטעניש ,אי דורך דער װיסנשאַפט?
לעכער מעטאָדע ,אי דורך דעם גלענצנדן
סטיל און גיט אבַּילד פון דעם גאַנצן
יידישן לעבּנסשטייגער אין די פֿאַרצי=

ט-יקע דורות ,אויפן פאָן פון דעם אַרו=

אַנגעקומען צו  8יאָר אין גימנאַזיע,
האָט ג ,גלייכצייטיק געלערנט תּורה און | געווידמעט דער יידישער קולטור:געשיב=
טע אין פראַנקרייך און דײיטשלאַנד פון
גמרא בּיי רבּנים 4581-26 ,האָט ער
מיקן ניט:יידישן לעבן ,דער | ב .אי

.90

|

|

גידעמאן  ---גייגעח  ---גײער

| א בִּיז שנא יר"ה ,דער  11ב-- .
קולטורגעשיכטע פון די יידן אין איטאַ:
ליע און דער זו 1בּ -- .די יידן פון
דיײיטשלאַנד אין שוא און א יר"ה ,דאָס
דאָזיקע קלאַסישע װערק איז איבּערגע:

דער

װ8 6641
'ספרים,

גײנער לודוויג ש{ --- 8481 5/װ/פ

פ"גז ,2 ,ז"ז  ,)252דער דאָזיקערבּ .האָט אויך אַ גרויסן װערט פאַר דער
יידישער פילאָלאָגיע ,בּרענגענדיק וויב;

 )9געבּ .אין בּרעסלע ,זון פון דעם
בּאַרימטן יודאַיִסט ,בּיבּל-קריטיקער און .

פירער פון דער רעפאָרם-בּאַװעגונג

טיקע נאָטיצן ,בּאַטערקונגען און -פּאַראַג /

| חכמי:ישראל

דערנעם

יידישן נאַציאָנאַליום

און זיין

פּאַמפלעט קעגן ציוניזם א"ט 400648/-א
חטוס6טן (ווין)7 ,

אין

נאָמען

פון

אויך -פון יידישע,

אברהם ג ,.קולטור :און ליטעראַטור:היס:

טאָריקער ,זינט  0881פּראָפּעטאָר אין
בּערלינער אוניווערטיטעט ,אַװטאָר פון
אַ ריי ווערק

אַרױסגעבּער פון דעם ײגעטע:יאַהרבּוףי
אאַז"וו ,פון זיינע יודאַיסטישע אַרבּעטן
האָט אשיַיכות צו יידישיסטיק זיין וערק
 7606 46003121061זטז6ט 19גס
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 6042 964 51. 58גזסט  684100810601מ}.

ן  6112 560 61.זג( 2בּרעסלע,,)0 ,

וואו ער בּרענגט
ערשטע

| -מאַקס נאָרדױ --

6ם ,)7981 ,פון ג--ס אַנדערע
אַרבּעטן האָבּן אַ שייכות צו יידישיסטיק
די ספּעציעלע אָפּהאַנדלונג זאיבּער דער

ידיעות

ידישיסטן,

װי בּעשענשטין. ,

| טירט

ז):641 68

ת

 614זו} 102

מ600ן,/

מערקונגען

זינט 9091

די

 0442 860ס/סחזס ווא
,טאַפּלען- ,
 101 ,9ד"ר מ .װײַנרייך ,ש

גײער מאיר

געבּ .אין לעמבּערג.

=(601-

)--

דערצויגן טראַדי:

ציאָנעל יידיש אויף תּלמוד און דער

אױסשפּראַך פדויןיטשע אותיוֹת  --בּאַם  .העבּרעיִשער ליטעראַטור,
פון אייניקע רבּנים פון /א

ועגן די

פאַגיוס ,אליהו בּחור 29--1881 .רעדאַק? -

ריינעם רעליגיעון ידאַיום האָט צ"א
9661.
אַרױסגערופן אֵ שאַרפן ענטפער פון
66

איבּער דער געשיכטע -פון

דער
דייטשער ליטעראַטור און קולטור,

06ט6טסס.

1סקןננעס ד (אין

וי אבּרנט

| ספר זכּרון81 :ן1 ,שן 1 ,08שׁ ד"ר יצחק
שיפּער ,בּ,יכער:װועלט",2201 ,,
זיז } 64--44
ד"ר מ .װײגרייך, ,שטאַפּלען",54 ,

דאָס  612און שא יאָרהונדערט" (ובּלל,

און גערמאַנישן פּאַטריאָטיום .פון דעם
דאָזיקן שטאַנדפּונקט איז 'אויך כאַראַק;
טעריסטיש ג--ס קעגנערשאַפּט צום מאָ:

אויסצוגן פון מוֹסר?

װאָס כאַראַקטעריזירן דעם צושטאַנף 
פון בּילדונג און דערציונג בּיי יידן,

לעצטער בּ .איז אַרױס אויך אויף יידיש.
אין דער איבּערזעצונג פון נחום שטיף
א"ט קאידישע קולטור?געשיכטע .אין
מיטלאַלטער  --אידן אין דײטשלאַנד 

מיט זייער אַפּאָלאָגעטיק

(בּערלין,

,),)1

| שפּיגל" ,חלב טוב" ,חספר מדותײ אַ ,אַנד,,

הבּינים" (פ"ג מאחיאסף"?  ,)99--6981דער

לעלן וועגן יידיש?דייטש און אַ ספּעציץ:

060

וואוֹ ער בּרענגט

המערב בימי

לע אָפּהאַנדלונג וועגן די ערשטע כּללים
פון דעם ידישן אױסליג פון חספר
מדות" ,װי אויך איינצלנע טעקסטן פֿון
דעם דאָזיקן װיכטיקן אַלט:יידישן ספר,
הגם ג--ס קוק אויף יידיש אין אַ טעב:
| דענציעזער ,אין גײיסט פון די דייטשע

(אין סאַנדעױסנס

ז- 0000862 81

 ,)401 ,} ,6165168 625וי אויך זיינע
 )6100100562 89זט46411 2ז)110650611640
9 46מגט 06121ז)81001106100 02 6

זעצט אויף העבּרעיִש פון א .ש ,פריך;
בּערג מיט מלואִים אתוֹּיןקונים  א"ט
התּורה והחיים בּארצות

יר"ה

י

005

אין דער

האָט ער זיך

יגנט אָנגעהױבּן אָפּצוגעבּן

|

168

מיט

|

{ =גײער  --גילדין  --גילדענבּלאט

אַלגעמײנער

שטודירט

בילדונג,

שפּעטער |

טעאָלאָגיע ,פילאָסאָפיע און

אָריענטאַלישע שפּראַכן אין ווינער אוני:
ווערסיטעט,

װעלכן

געענדיקט

מיטן

טיטל ד"ר ,האָט פגרעפנטלעכט איניקע

ווערק אין דער דייטשער שפּראַך .זינט
1
אַנאָענטער מיטאַרבּעטער פון

לעמבּערגער

ײטאָגבּלאַט".

זיך איך

1

84

טיקײט און אוֹנטער אגַעװיסער השפּעה
פון די יידישע געזעלשאַפּטלעךליטעראַ:

רישע שטרעמונגען פוֹן יענער צייט .פון
די דאָזיקע צװײבּױגנדיקע צװײיקאָפּיקע:
נע בּיכלעך ג--ס זיינען אין פ"ג ל .מ"ץ

טרויס חדער חן" אוֹן װאַ מענש אָהן
אַהאַרץ" ,זאַליעבּע אין װאַלד אָדער דיא
זעהענדיגע יתומה" ,חדיא קינדערשע.

בּאַטײליקט אין אַנדערע גאַליצישע אויס:
גאַבּן ,וי קיוםיטוב-בּיכערי (פ"ג מ ,היקל,

ליעבּע אָדער טפוי אַללע מאַנסבּילען--.

בּרין ,)7191

שפּיגעלע  --איין הומאָריסטישע ערציילונג
צום לאַכען ,זקאָפּעלע דער גנב" אוב
זבּערקע אונ שמערקע" ,אליבּע בּלײבּט

גילדין חיים (- .5881

6

געבּ .אין אוקראַיַנע .ואוינענדיק אין
װאַרשע אַלס אַרבּעטער ,פון צייט צו
צייט מיטגעאַרבּעט אין דער טעגלעכער
יידישער פּרעסע .בּיי דער עװאַקואַציע

ראאָלאַנטישע

ערצאָלונג" ,דער כּשוף

ליבּע  --אַראָמאַנטישע ערציילונג? ,זניט

קיין גלייכע פָּאאר אָדער פון טוט לע
בּ
בעדי
ּג--
יא
לַד פון י
אודישע פרויא",

פון װאַרשע דורך די רוסן אַװעק קין .דער טעות  --אַהומאָרישע ערצעהלונני

אוקראַיִנע ,זיך בּאַטײליקט אין פאַרשַיי:
א .אַנד .דער פ"ג ראָזענקראַנץ און
ש
ר
י
פ
ט
ז
ע
דענע צייטשריפטן ,צ"א אין װעמעס",
צער האָט אַרױסגעגעבּן ג --ס
דער נ'י זפרייהייט? .אין בּוכפאָרם ; :פאָלגנדיקע דערציילונגען  :זאייזיקעל
יזהאַמער:קלאַנגען"--לידער (פ"ג אאַלרוס :ילץ אָדער צוריק אויפץ גלייכען וועגי,
לענדערשער פּראָלעטקולטי ,מאָסקװע -,חדער יודישער גבּור אָדער משה'לע דער
|
 ,2ז"ן ,)35
יתום ,/עדי גרושה אָדער דער פַּאצאליג:
1
א
ב
9
,
י
ּ
2
ן
י
3
,
כ
ע
ר
ײ
װ
ע
מ .ליטװאַקאָו,
ל
ט
"
,
ר
ע
ק
,
"
ם
ו
ל
ח
אאיין לעבּעדיגע מצבה --אַ
ד
ל
י
ב
1
(
ד
ח
8
א
.
.
7
ַ
5
ן
ו
פ
ר
.
ו
ם
גילדענבּלאַט
אַ יודישע טאָכטער" ,זאברהמ'ע:
) געבּ .אין ליבּאַװיטש,
לע בּעל עגלת" ,װאַלץ צוליבּ אחַתן ,
מאָהליעװער גובּ , אין באַּאַלעבּאַטישער װמאַנטבּיל טאָר מען ניט גלױיבּען" ,װד"
פּאַמיליע ,געלערנט אין חדר און ישיבות,
קינדער ליבּע" ,װי איך הי ראָמאַנען
ן
י
י
ּ
ב
ײ
ן
ט
ש
דערנאָך זיך אָנגעהױבּן אָפּצוגעבּן מי
ט
ן
י
א
ד
נ
ַ
א
ה
אָדער דער פאַר:
ר
ע
ט
פ
י
ו
ק
השכּלה ,אאין װיטעבּסק זיך בּאַקענט מיט.
חתן" ( ,5981ז"ז  ,)211עדי
דוד פּינסקי ,און ווען פינסקי איז געווען
שיינע זינגערין" א .אַנד ,,וועלכע װערן
אין ווין ,איז ג ,אַהינגעפאָרן מיט דער האָג  -נאָך עד =היוֹם איבּערגעדרוקט צוגלייך

 -פענונג דאָרט צו קענען שטודירן ,אָבּער

לאַנג האָט ער דאָרט ניט געקענט פאַר;
בּלייבּן און איז אינמיטן די :09קער יאָרן
געקומען קיין ווילנע ,וואו ער האָט אָנ
געהױיבּן צו שרייבּן מעשה:בּיכלעך פאַר -
די ווילנער פאַרלעגער ,אין נוסח פון 
שמו און בּלאָשטײן ,אָבּער מיט מער
שטרעבּונג

צו

רעאַליסטישער

װאָרהאַפ?.

מיט די איבּעריקע בּיכלעך פון דער ד

זיקער אַמאָליקער פאַקנטרעגער:ליטערא-
טור- .נ-אָכן פאַרענדיקן זיין שטודיום

| אַלס דאַנטיסט ,האָט ג ,פאַרלאָזט וילגע
און שוין מער ,ווייזט אויס ,ניט געדרוקט
זיך ,פּראַקטיצירנדיק זיין פאַך אין מאָק/ :

לייעטווער גוב( | ,ליבּאַװיט ש ,ליאָזנע ,גאָר- | +

.

365

ּורג
זב--
נרט
יּע
גלב
גי

|

גילבּערט שלמחה -- 5881 0/01

) געבּ ,אין ראַדזימין ,װאַר:

שעווער געגנט ,אין אַן אָרעמער פאַמי:

ליע .געלערנט פון קליינערהייט אָן אין
בּית -המדרש .אַ

שטאַרקע השנּעה

| 46

|

בּיים פעראיין פוֹן יודישע ליטעראַטע

און זשורנאַליסטען אין װאַרשע2291 ,ן,
ז"ז  ,)241װאָס אַנטהאַלט שילדערונגען,
| האַלב רעאַליסטישע,

האַלבּ ראָמאַנטישע,

פון פּשוטע ריינע נאַטורן ,פון אָרעמע
קעגנזאַץ

בּאַעוולטע מענטשן אין

צו

אויף זיין רצי
ליגיעזער נאַטור

מענטשלעכער פאַלשקייט און פאַרדאָרב=1
קײיט; בּאַזונדערס צייכנט זיך אויס די

די

פון

האָט געהאַט
יידישע

 -חסצענע"

די שענסטע זאַכן אין אונזער סאָציאַל=

מיסטיק

קינסטלערישער ליטעראַטור,

און קבּלה .אין
דער ליטעראַטור

ועלן אין פּאַרשיידענע װאַרשעװער צייט;

שריפטן ,וי װראָמאַנ:צײטונג" ,פהיינט",
,אונזער לעבּען" ,חדער פריינד" א .אַנד.
דערנאָן

דערווייטערט

|

נ ,פרילוצקי ,אין זמ"ב ,דער יונגער גײסט'ץ 

האָט ער דעבּי:
טירט מיט די שטימונגסזאַכן חצו דער
זון" און יאין שטאָדט" ,אין די זמ"בּ
ניי:צייטי  ,7091און זינט דאַן פאַרעפגט.
לעכט פון צייט צו צײיט סקיצן און נאָ.

האָט ער

--

װשבּתי מח" --

איינע

יאָר

עטלעכע

זיך

פון דער ליטעראַטור און

זיך פאַר:

דער ליטעראַרישער סביבה,

טיפּט אין קבּלה און חסידות,

(געגעבּן מיט ספּיריטיזם ,דאָס
לעבּט ,צוליבּ שװאַכן געװונט,
װאָצק ,די לעצטע יאָרן האָט

א .ל .יאקובּאָװיטש,
22911

ש,

,היינט"

(איבּערגעדרוקט

אין

})292--9
טער",

31

פּלאַסטיק פון װאָרט" ,אין
ביגער,

,צוקונפט"

בּיכעריװעלט" ,2291 ,ז"ז

י ,פּערלע ,אין ,ליטערארישע
און

2291

בּלעי

,91

גינובּורג איסר (א-- 2781 82/
) געבּ .אין דעװעלטאָו ,קאָװ?.
נער געגנט ,אין אַן אָרעמער פאַמיליע ,צו
 9יאָר אַװעקגעפאָרן אין דעם דערבּיייקן
װילקאָמיר ,ווא
געלערנט

דריט2

האַלבּן יאָר אין

זיך אָפּ .װיאָשע * שוֹאלס"
רוב גע:
ישיבה ,דאַן גע
אִין אָט= לערנט אין דער
ער װ?
גרויס = שניפּיש =

דער בּאַנײט זיין ליטעראַרישע טעטיקײיט
קער ישיבה אין
און אָנגעשריבּן צ"א אַ דראַמאַטישע פּאָ :װילנע ,צוּ 31
עמע אין  3אַקטן מיט אַ פּראָלאָג א"ט יאָר שוין געלערנט פאַר זיך.
ט דער השכּלה -ליטעראַטור ,גע= 
ימשיחס טריט" ,וואו ער האָט געפּרוּװט
קענט מי
שילדערן די יידישע איבּערלעבּונגען און װאָרן אַלערער פון העבּרעיִש און יידישער
ליידן בּשעת דער מלחמה (פ"ג זקול:
טור:ליגע" ,װאַרשע ,4291 ,ז"ז  ;34אין

זאוהבי ירושליםי און פאַרלאָזן די ישיבה,

א .ל,

צו  61יאָר זיך בּאַקענט מיט אַגרופּע

העבּרעישער

איבּערזעצונג

פון

געשיכטע

פון אַגרופּע

יונגע בּחורים

יידישע סאָציאַליסטן אין ווילנע און אָנ=

יאַקובּאַװיטש א"ט זגלות"  --אין זמ"בּ
ף
?התּקופה" זוט) ,און אַ דרייאַקטיקע קאָ
געהויבּן זיך אָפּצוגעבּן מיט אַלגעמײנער
;מעדיע אדער קעלער" (וצוקונפט" . ,5291 ,בּילדונג; זיינע ערשטע לערער זיינען
1שׁ) .אין בּוכפאָרם  --אַ בּ ,זנאָוועלען"
געווען מענדל ראָזענבּוים ,י.איזעג?
אַרויסגעגעבּען דורכ'ן זליטעראַטורפאָנדײ
שטאַדט ,אַרקאַדי קרעמער ,לכחילת זיך
(

גיגזבורג

8

געגרייט אָנצוקומען אין בּרעסלער ראַ:
בּינער=סעמינאַר און זיך וועגן דעם אַפילן
דורכגעשריבּן מיט היינריך גרעץ ,אָבּער
בּאַלד זיך אָפּגעזאָגט

פון דעם געדאַנק

צו װוערן אראַבּינער 3981 ,אַװעקגעפאָרן

י/

|

665

|

פראַגע") אין זדאָס נייע לעבען" ,0191

 ,1-11אין װעלכן זשורנאַל ער האָט
צ"א אויך פאַרעפנטלעכט אַן אָפּהאַנדלונג
זדאָס רעפאָרם:אידענטום פון אַמעריקאַ!
( ,)1/ ,1191ג .האָט אמוייךטגעאַרבּעט

וואו אין  3יאָר אַרום

אין די העבּרעישע צייטשריפטן חהתורן",

אַריין אין קאָרנעל:אוניווערסיטעט אויפן

חהמקלט"? ,תדואר" .אָן זיין וויסן זיינען
אין לאַנדאָן אַרױס ארַיי פון זייגע קלע+

קיין אַמעריקע,
מעדיצינישן

פאַקולטעט

און געענדיקט.

אַלס דאָקטאָר  ,0091אָנגעהױיבּן צו שרייבּן
נאָך אַלס ייַנגל אין חחמליץ" אונטער
אַ פּסעװדאַנים ,געװאָרן אין אַמעריקע

א פּראָפּעסיאָנעלער זשורנאַליסט ,צוערשט
מיטגעאַרבּעט אין דעם װאָכנבּלאַט חדער
פאָלקסאַדװאָקאַט? ,וואו צ"א געשריבן
מעשהלעך ,שפּעטער אין דעם טעגלעכן
זהעראָלד" ,אַ קורצע צייט רעדאַקטירט

די וועכנטלעכע זיוניאָן צייטונג" ,דעם
חודש-זשורנאַל חדער נייער גייסט" ,זיך

נערע פּאַמפלעטן און אָפּהאַנדלונגען ,װי:
זדער אידישער גאָט יהוה אַמאָל און
היינט" ,ץבּלעטער אויס דער געשיכטע פון
אַבּערגלױיבּען" ,זװאָס איז אַן אפּיקורס *
פון זיינע פּסעװדאָנימען :עוקץ ,דער
שטעכיגער ,אג"ג ,ד"ר א .זעלדעס,

({

גינזבּורג יוסף (

געבּ .אין טשאָוס ,מאָהליעװער גוֹבּ .אַרױס:

געגעבן אַגױױסן חיבּור יעתּים לבינה"
(װאַרשע )7881 ,פוֹן קאָמפּילאַטיוון כאַ:
ראַקטעד װעגן יידישן לוח מיט אַצוֹ=

אויך בּאַטײליקט אין פאַרשיידענע אנ
דערע צייטשריפטן ,וי חפרייע געזֹעל:

גאָבּ פון טאַבּעלן און דערקלערונגען צו

א

זי אין לה"ק און ידיש; סיי דאָט
ווערק גופא סיי די טאַבּעלן זיינען פול

שאַפט",

װ/פ .א .ש,".

חפּאָרװערטס?,

/די צוקונפט",

וואו ער איז עד:היום

שטענדיקער מיטאַרבּעטער .,אַדוֹץ אַר:
טיקלען און פּעליעטאָנען אויף אַקטועלע

פּאָליטישע און געזעלשאַפֿטלעכע טעמעס,

מיט גרייזן און .אומפּינקטלעכקייטן,
,פנסת הגדולה", 011 ,1981 ,תלפיות"-,5981 ,

|

3 1ם1 ,ש.

זײיער פיל געשריבּן אויפן געביט פון
גינזבּורג יעקב (או--2881 01/ט8/
יידישער געשיכטע ,העברעישער ליטע:
 ) 5געבּ ,אויף אַ ישוב לעבן ווילנע.
ראַטור און אַחוֹץ איינצלגע אָפּהאַנדלונ? .געלערנט אין חדר ,אין װילנער ישיבות
גען אין צייטשריפטן פאַרעפנטלעכט
און אין פאאַָלקסשול ,צו 1י3אָר גע=
אויך אײניקע גרעסערע | אֲריגיגעלע  -װאָרן אַ בּעל-מלאכה 0091 ,פאַרפּאָסט אַ
ווערק ,װי :אדער תּלמוד  --זיין ענט:
4סטיקע דראַמע װאַפּגעזאָגט' ,װעלכע.
שטעהונג און ענטוויקלונגי" (פ"ג חוועלט
איז אייניקע מאָל אויפגעפירט געװאָרן
בּיבּליאָטעק" פון בּ ,שימין ,װאַרשע | ,אין בּונדישע קרייזן 3091 ,אַנטלאָפן פון
 ,0ז"ז / ;)69די ענטשטעהונג פון מיליטער קיין אַמעויקע ,וֹאו געפירט

קריסטענטום"י (פ"ג זפאָרװערטס" ,ב"י,

אַ האַרטן קאַמפּ פאַרן קיום ,געשריבּן
פון צייט צו צייט סקיצן ,דערציילונגען.

און פּאָעטען אין מיטעלאַלטער" .ס'איז
אויך צו דערמאָנען זיין ענטפער ד"ר
ח .זשיטלאָװסקין אין דער פראַגע פון

און אַרטיקלען אין אדער פרייער שטונ2

 ,7ז"ז 111ט ;)642+-יאידישע דענקער

דע"  ,4091לפ .א .ש"

און צפרײער

געזעלשאַפט"  ,0191ק .מרמרס

חדענווער

קריסטנטום און יידנטום (צו דער צלם= | אידישער פּרעסע? ,װאָרטסמאַנס װקאַלי=
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 -דונג פון דעם רעדאַקטאָר פון 8204002

,41--3

רעדאַקטירט אין משך פון  02װאָכן די
;פּאַסיפישע פאָלקסצייטונג" ,לאָס:אַנדזשע?

געפירט אין דעם זשורנאַל די שטענדיי
קע אָפּטײלונגען זאיבּערזיכט פון דער

יידישער פּרעטע" א"פ הקורא אוֹן װלש

לעס ,22--1291 ,װאָס אַ ראַדיקאַלע גרן2
כּע האָט אַרױסגעגעבּן אקואיָףאַפּעראַ?.
טיווע יסודות אַלס קעגנגעוויכט צו דער
טעגלעכער חצייט" א"ר פון א ,ראַבינאַ:

6

וויטש ,האָט איבּערגעזעצט עמיל זאָלאַס

אָרגאַן מי ,)0681 -- 180322האָט ער פאַר?

ראָמאַן

= אין זטעגליכעך" הצ

?אַרבּעט"

ו אָלד" און װפּאָלקסאַדװאָקאַטױ .50--4091

און פאַרפאַסט

אַן אײנאַקטער "דער

טעראַרישע

כראָניק" ,אַחוץ דער גרע=

טערער אַרבּעט זאַפאַרגעסענע עפּאָכע"
(וועגן דעם ערשטן

רוסיש:יידישן

עפנטלעכט אין +גסצססם ארַײי קריטישע.
אַרטיקלען װעגן ריב"ל ,סמאָלענסקין,
מאַפּו ,מאַנע ,שטודיען אין דער גע=
שיכטע פון חסידות א .אַנד9981 .

טעות? ,װאָס איז אויפגעפירט געװאָרן.
פון פאַרשײדענע דראַמאַטישע קרייזלעך ,איז ער אַרײן אין דער

גינובּורג שאול

==(6681

)

געבּ ,אין מינסק ,װײיסרוסלאַנד ,אין אַ
רייכער ,אַריסטאָקראַטיש אָרטאָדאָקסי
שער פאַמיליע פון סוּחרים אוך פאַבּרי?קאַנטן ,ידישע
דערציונג בּאַקן:
מען .בּיי לערעהר ,
אין דער היים. ,
בּאַזוכט די אָר;

טיקע גימנאַזיע,
וועלכע געענדיקט
מיט אַגאָלדענער

מעדאַיל ,נאָראַלס 
גימנאַזיסט איז ער

482

:

,
געווען פון די'  -גרינ2

דער פון דעם חובבי=צינישן "קבּוץ
נדחי ישראל" ,2881 ,און געשריבּן קאָ:

נײער

רע2

דאַקציע פון מ20גססם ,וואו ער האָט גע:
פירט די דערמאַנטע אָפּטײלונגען בּיז
 1091 ,2האָט ער צוזאַמען מיט פּרץ.
ױסגעגעבּן אַזאַמלונג.זיידישע -
מאַרעק אַר
פאָלקסלידער אין רוסלאַנד" (פ"ג רע:
דאַקציע

פעסאססם ,פּט"בּ,

,1091

ז"ן +

א ,)06/ +-+92װאָס האָט געשאַפן -
3
אַן עפּאָכע אין דער געשיכטע פוֹן ייִדישן
פאָלקאָר און איז
וויכטיקסטע .און
אויף דעם געבּיט.
ווען ארַעזולטאַט
ידי אַרױסגעבּער

עד:היום איינע פון די
פולסטע פּובּליקאַציעס
די זאַמלונג איז גע2
פון אַן אויפרוף ,װאָס
האָבּן 8981

פאַרעפנט? .

לעכט אין ?המליץ" ,נומ ,85 ,גאמאסקא
( 2204002א ,11

און

?הצפירה",

(11

-אַדאַנק דער מיטהילף פוֹן אַ גאַנצער ריי.

רעספּאַנדענצן אין חהמגיד" ,אַלס סטו= זאַמלער ,דעהויפּט פון ד .ג .האַלפּערן,
דענט פון יורידישן פאַקולטעט אין פּטײבּ בּ .מ ,קאַסעל און א .ד ,פּיק ,מ .ז .לע
האָט ער אונטערגעהאַלטן בּאַציָונגען מיט  .ווין ,אברהם רייזען א .אַנד ,,זיינען אין.

| די מיטגלידער פון דער געהיימער אָר=
גאַניאַציע חנס ציונה" ,געגרינדעט פון
די ישיבה-בּחורים אין װאָלאָזשין .נאָכן
 ענדיקן דעם אוניווערסיטעט האָט עראָנגעהױבּן זינט  2981צו דרוקן אין.
 2000ק קריטישע נאָטיצן  1און אַרטיק= |
לען און זינט  ,7981ווען ער האָט זיך
בּאַזעצט אין פּט"ב ,לויט דער אייגלאַ

אַלפיערך קורצער צייט צונויפגעזאַמלט

געװאָרן אַזױ פיל פאָלקסלידער ,אַז די /

זאַמלונג איז כּולל  673נומערן ,פוֹן ליש- .
טע ,קורלאַנד- ,פּאָלטאַװער און פּאָדאָל
ליער געגנט; אַקעג=ושע פעלן מע
אינגאַנצן פאָלקסלידער פון פּױלן.
טעקסט פון די לידער איז געדרוקט . 4
ראַלעל אין יידישע { :אוך לאַטיינישע.

/
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יי

יאותיות ,לוט דער אָנגענומענער אָרטאָ:
גראַפּיע .,אַלס אַרײנפיר קומט אַגאַנץ

אויספירלעכע
האַנדלונג

קולטור:היסטאָרישע

אין רוסיש

אָפּ:

וועגן די ידישע

| פאָלקסלידער מיט בּיבּליאָגראַפישע הערות
און צום סוף--אַ בּיבּליאָגראַפישע רשימה

פון שמואל
3

װינער (זע) .,אין יאַנואַר

האָט ג .צוזאַכען

מיט שבּתי ראי
ידישע

פּאָפּאָרט געגרינדעט די ערשטע

ר
דנדע--
חלאַ
טעגלעכע צייטונג אין רוס

פריינד" .,געהערנדיק צו דער ציוניסטי:
שער אָרגאַניזאַציע ,האָט.ג ,,אַלס הױפּט:
רעדאַקטאָר פון דער צייטונג (צװאַמען
מיט די געהילפסרע דאַקטאָרן ,ד"ר יוסף
לוריא,

ש .ראָזענ:

ד"ר ח .ד .הורוויץ,

:70

וועלכע איז געווען די הערשנדיקע בּיז
דער רעפאָרם:עפּאַכע פון  7191און האָט
זיך נאָך עד:היום דערהאַלטן אין אטַייל

פון דער יידישער פּרעסע אין פּױלן
און אַנד .,לענדער 5091 ,האָט ג .אויךף
אַרױסגעגעבּן אאַמאָנאַטליכען זשורנאַל
פאַר ליטעראַטור ,װיסענשאַפט און גע=

זעלשאַפטליכע פּראַגען" א"ט (דאָס לעַ:
בּען"

(אַרויס  9בּיכער),

פון צײט

צן צייט

וואו ער האַט

געשריבּן

די

פַּאָללפ

טישע איבּערזיכטן חפון אַלגעמײנעם לע=
בֹּעַדִי א"פּ ש .פריידעס .אונטער דעם /
דאָזיקן פּסעװדאָנים האָט ער אויך פאַר:
עפנטלעכט

קולטור-היסטאָרישע

עטיודן

אין חפריינד? ,אגַעוויסע צייט איז בּיים

פעלד) איר צוערשט צוגעגעבּן צאיַוניס?  -אפריינדי אויך אַרוֹיס אוַועכנטלעכע בַּיי=
טישע בּאַפאַרבּונג ,אָבּער זינט דעם לאַגע און שפּעטער אַ אומפּעריאָדיש
שטורעם:און

דראַנג:פּעריאָד

פון 5091

װיצבּלאַט ;דער בּעזים" ,מיט דער אַנט :

איז זי אַלץ מער געװאָרן דער אָרגאַן

שטייונג פון דער ידישער פּרנסע איך

פון בּירגערלעכן ראַדיקאַליזם ,גוט אַװעק:

האָט חדער פריינד" אָנגעהױכן

{ געשטעלט אינפאָרמאַטיוו .,צוגעצויגן אַלס
מיטאַרבּעטער די בּעסטע ידישע און
אויך העבּרעיִשע שריפטשטעלער ,האָט
חדער פריינד"י גלייך דערװאָרבּן אאַומ?
| געהייערע פּאָפּולאַריטעט סיי בּיי דער
אינטעליגענץ סיי בּיי די בּרײיטע פּאָלקס,

מאַסן און דער טיראַזש פון דער צײ,
יטונג האָט שוין אין דעם ערשטן יאָר
דערגרייכט די אומגעוויינלעכע ציפער

פון אַ  000,05עקז .חדער פריינד" (צוליבּ אַ
פּאָליטישן פּראָצעס  6091משנה געװען
דעם נאָמען איף חדאָס לעבּעןי) האָט
געשפּילט גאָר ג
ארויסע ראָלע אין דער

װאַרשע

צו פּאַלן ,און אין אָקטאָבּער  8091האָט

ג .זיך צוריקגעצויגן פון דער רעדאַק?
ציע .און זינט דאַן גאַנץ זעלטן אויפגע=

טרעטן אויף יידיש ,זאייךנגאַנצן

אָפּ=

געבּנדיק דעם שטודיום פון דער געשיב+

טע און קולטור-געשיכטע פון רוסישן
יידנטום אַלס מיטרעדאַקטאָר פון זמ"בּ
66נס ,,611וועלכע

נאָך דער

מערץ2

רעװאָלוציע געזאָלט אַרױסגעבּן אין יידיש
א"ט זאַמאָליקע יאָרן" ,אָבּער צוליבּ די

שווערע פאַרהעלטענישן אין רוסלאַנדי
דעם פּלאַן ניט פאַרװירקלעכט און בּאַ:

וויזן אַרױסצוגעבּן בְּלויז איין בּ ,פון זמ"בּ,
אַנטװיקלונג פון דעם בּאַװאוסטזײין פון ז|העברי אהיעןבּרעיִש (פּט"בּ תרע"ח).
דעם יידישן מאַסנלעזער און פון זיין
שטייענדיק נאָענט צו דעם חודש:זשורנאַל
ליטעראַרישן געשמאַק און האָט אויך
ידי אידישע וועלט" ,פּט"בּ  ,2191האָט ער
געהאַט גרויסע פאַרדינסטן פאַר דער
דאָרט פאַרעפנטלעכט אייניקע קאַפּיטלען
בּאַרײכערונג פון דער ידישער

שפּראַך

און דער סטאַבּיליזירונג פון דער ידי;

שער

אײנהײטלעכער

פון זיין רוסישן בּוך וועגן דעם אַָנטײל
פון די יידן אין דער נאַפּאָלעאָנישער

אָרטאָגראַפיע | ,מלחמה פון  ; 2181אין דער ווילנער זיודי=

הש
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שער וועלט"--3191 ,אַן אַרטיקל װפּאָלי:

פֿרײינד" ,אין ,צוקונפט"( 3291 ,ז"ז

טישע אוסזיכטן" ,לעצטנס אמַיטאַרבּע:
טער פון דער חצוקונפט" ,װאו אָפּגע:
דרוקט אַ ריי מאָנאָגראַפיעס אויפן גרונד

---

פון זיינע נייסטע אַרֹכיו:שטודיען ,וי

| אצווישען השכּלה און שמד" ( ,2291זע),
זאַ יידישע צייטונג ,װאָס איז שיר ניט
אַרױס מיט הונדערט יאָהר צוריק אין

רוסלאַנד" ( ,)14 ,3291חדי קאַנטאָניס:
טען---די קליינינקע אידישע מאַרטירער

קלינינקע

און די

אידישע

העלדע"

| בּורגער
 042א"וו); לקסיקון ציוגי,

גינצבּורג

דור

 )0געבּ ,אין קאַמעניץ?פּאָדאָלסק ,זון.
פון בּאַרימטן כּלל:טוער און מעצענאַט

בּאַראָן הערץ ג ,בּאַוואוסטער אָריענטאַ= 
שריפטשטעלער,

ליסט,

שתּדלן,

ער געבּראַכט
אַױטיקל
46086-

צום אויסדרוק

אסאסשמסואע

( ,4291שן ,ש --קאַפּיטלען פון אגַרעסערן
ווערק) ,שװוי די משכּילים האָבּען גע:
פּרואווט אויסווירקען בּיי דער צאַרען:
רעגירונג צו פאַרוועהרען אידיש" (,4291
 ,)11װאַלטאַראַס ,דער פאָרגענגער פו.

זעלשאַפט" אין פּט"בּ --דער צענטראַלע
פאַר ארַיי

אָפּטײלונגען

איבּער

גאַנץ

רוסלאַנד ,וועלכע זיינען אַרום  0191פון
דער צאַרישער מאַכט ליקװידירט גע:
װאָרן ,די לעצטע יאָרן--פּראָפּעסאָר פאַר
יידישער געשיכטע אין רוסלאַנד אין
דעם ידישן אינסטיטוט פון פּט"ב,
זאאַַמלונג פון זיינע היסטאָרישע

שטו:

דיען ,אַרטיקלען און כאַראַקטעריסטיקעס
אַרױסגעגעבּן באּיןוכפאָרם א"ט -פצמעע
6
גס,2

פֿ-רײבד",

2

ש,

אלפרעד לאַנדױ,
גינזבּורג,

0

!/ט8ק 22פאסהטטגא

חסזא 8ט0-אעס (אין ,)3091 ,8404000

און

גיעס

היסטאָרישע אַנאַלאָ:

פְאַיגלייכן

מיט

אַנדערע

שפּראַכן ,פרעגט ער אָפּ די טענות קעגן
דער יידישעף שפּראַך ,ווייזט:אויף אירע
גרויסע מעלות ,איר פּראָגרעסיון אַנט?

וויקלונגסגאַנג ,די גרויסע בּאַדײטונג פון
איר ליטעראַטור ,דעם טיף יידישן גייסט
אירן .און דעם נוצן ,װאָס זי קען בּרעגף 

גען אַלס מיטל אויפצוקלערן דאָס פאָלק,
דערבּיי טרעט ער ,מיט גרויט פאַרשטענ?
דעניש פַאַר דעם כאַראַקטער פון יידיש,
קעגן

אַרױס

פאַרדייטשמערישן

אָדער

פאַרוואולגאַריזירן דעם יידישן סטיל ,נאָר -

פאָדערט אים פצאוַרפיינעחן ,אױסניצנ:

דיק די יידישע ווערטלעך און אויסדרוקן
אאַזיוו,
10

8

דער

יודישער

עמיגראַנט",

,0191

נומ226 .

גינצבּורג לואים-ט--0781( ,

) געבּ ,אין בּריסק:דליטא ,אַלס
זון פון אַ גרויסן אָקסנהענדלער .סוף.
די :08קער יאָרן אױסגעװאַנדערט קיי.

אַמעריקע ,ווא געענדיקט צוויי פאַקול:

פּט"בּ3291 ,
 ;01 ,5ד"ר

אין זין

 411 06804802-פיזעגא במתסם

דווױיך פאַרשיידענע

אמיַטגליד פון קאָמיטעט ,גענומען אן
אָנטײל אין דעם +פאַראיין צו דערגרייכן
| גליי בכּאַרעכטיקונג פּאַר יידן רוסלאַנדי.
געווען איינער פון די גרינדער
8
פון דער איידישער ליטעראַרישער גע:

כּלל:טוער און

זיין בּאַציונג צו יידיש האָט

זא

בּאַראָן הירש" ( )1 ,5291א .אַנד,
 3091--7+געווען סעקרעטאַר פון דער
חחברה מפיצי השכּלה" און עד?היום

(יג

תּמוז 7

-ת1161118

,די ענטשטעהונג

פון

יובילייײביילאגע ,פריינד" ,2191 ,נומ/ }2 ,

ש ,ראַפּאַפּאָרט 01 ,נומ 561 ,חי ד .הורװיץ,
,אונזע -ערשטע טעגליבע צייטונג" ,אין ,פּבקס",
 {21ש .גינזבּורג, ,פּלעװע און דער פּעטער.

טעטן מיטן טיטל ד"ר.

די לעצטע יאָרן

אַ מיטאַרבּעטער פון ,דעם טאָג? אין ב"י,
יוסף בּאַבּיטש, ,װאָס האָט פּאָליעסיע געגעבּן.

דעם

ידישן פאָלק? ,אין ,פּאָליעסער שטימע",

בּרי סַק,

9 5291

54

גינצבורג

516

גינצבּורג מרדכי-אהרן עזא--5911 3/

ראַטור און אונטער דער השפּעה פון אַן

1א )6481 5/געבּ .אין סאַלאַנט ,קאָוונער
געגנט ,זיין פאָטער ,יהודה?אשר ,פון
די ערשטע משכּילים אין דער ליטע,
מחבר פון אײגי* /קע װערק אין
העבּרעיש איבּער
דיקדוק ,אַלגעֶ= 
ברע א ,אֲנד,
האָט אים געגעבּן
אַ טראַדיציאָנעלע
יידישע דערציונג,
אָבּער געלאָזט אים

אַלטן דאָקטאָר אין שאַװל פלייסיק אָנ2
געהױיבּן צו שטודירן די דייטשע שפּראַך.
 6זיך בּאַזעצט אין פּאָלאַנגען ,װאו גע=
ווען טיילווייז אַ מלמד ,טיילווייז אַ דייטשער
איבּערזעצער פון געריכטספּאַפּירן ,שפּע2
טער אָנגעהױבּן נע:ונד צו זיין אין ווין,

מעמל ,ליבּאַווע א ,אַנד ,,געפּרווט זיך
מיט

דורכצושלאָגן

דייל

אויך לערנען העבּרעיש און תּנך ,צו

מיט געבן

קנעלן,

לעקציעס פון דייטש ,אַ געוויסע צייט
אַפִילוֹ געהאַלטן אַ שענק ,אָבּער קין

אין דעם אַלעם ניט געהאַט,

מזל?בּרכה

צו די :02קער

פון דעם פאָריקן

יאָרן

צו

יר"ה געהערט דער אָנהײבּ פון זיין לי:
טעראַרישעף טעטיקייט ,וועלכע איז איו:

 7שוין געלערנט גמרא ,צו  ,31אונטער

גאַנצן געווען דורכגעדרונגען מיט די

 4יאָר איז ג ,אָנגעקומען אין חדר,

דעם איינדרוק פון די צופעליק איבּער?

געלייענטע היסטאָרישע ספרים ,װוי קצמח
דוד" ,אשארית ישראל? אאַז"וו ,אָנגע=
הױבּן צו שרייבּן ,אָבּער זיין געגרייזל:
טער און געקינצלטער מליצהפסטיל האָט
ניט אויסגענומען בּיים פאָטער ,װעלכער

האָט אִים אָנגערעגט צו שטרעבּן צו מער
אייגפאַכקײט און גאַטירלעכקײט אין
אויסדרוק .צו  51יאָר האָט אים דער

פאָטער חתונה געמאַכט ,און ג .האָט זיך

בּאַנעצט

ביים

שװער

אין שאַװל.

די

פריצייטיקע חתונה מיט אַ פייש אַ סך
מער אַנטװיקלטער מײדל איז געװאָרן
פאַר דעם שװאַכן ייִנגל אַ קװאָל פון פּיין,
און אין זיין

יט פאַרענדיקטער

אַװטאָ? ,

בּיאַגראַפיע ,אביעזר" האָט ער מיט אומ:

ברחמנותדיקן רעאַליום געשילדערט די
דאָזיקע שווערע דראַמע פון זיין לעבּן,

דער ערשטער -אַרויסטרעטנדיק

זײער

ענערגיש קעגן דעם פאַרצײטיקן מנהג

צו פאַרקנסן יונגע קינדער ,ניט װאַרפנ.

אידעען און צילן פון דער השכּלה-באַ:
וועגונג ,דאָס ערשטע גרעסערע ווערק,
װאָס איז אַרױס פון זיין פעדער ,איז
געווען די העבּרעישע איבּערזעצונג פון
קאַמפּעס

53סוא

,9004066462

װאָס

איז אַרױס אין ווילנע  3281א"ט חגלות ארץ
החדשה" ,די אױסגאַבּע פון דעם דאָזיקן
בּוך איז געווען פאַרבּונדן מיט אַזעלכע

הוצאות ,אַז דער מחבּר איז ממש בּדלות
געװאָרן; ער האָט אַלײן געמוזט קויפן
שריפט פאַר דעם בּוך און נאָכֿן אָפּדרוקן
זי פאַרקויפן בּחצי חנם ,אפשר כֹּדי צו

פאַרריכטן

די מערכה,

האָט ער דאָס

זעלגע װערק אַרױסגעגעבן אויף אין
יידיש ,9281 ,נאָך אַ ריי אַרױסגעװאָר:
פענע אָנשטרענגונגען אײנצואָרדענען זיך
ערגעץ:וואו אין קורלאַנד ,האָט ג .זיך
ענדגילטיק בּאַזעצט אין ווילנע ,וואו ער
האָט שפּעטער צוזאַמען מיט ש ,זאַלקינד

געעפנט אַ שול און זיך בּייטער פאַר:
נומען מיט ליטעראַרישער טעטיקײט,
דערהויפּט

אויפן געבּיט פון געשיכטע

אין קבּלה ,האָט ג .גלייכצייטיק זיך נע?

(זתּולדות

זעתּוֹתי

ענטער בּאַקענט מיט דער השפּלה:ליטע2

רוסיא"

דיק די גמרא און פאַרטיפנדיק זיך אויך

בֹּני האדם",

;9281

;5381

יהחצרפתים

ברוסיא".
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און אַלס צווייטער טייל ופי
,3
החירות ,6481 ,א ,אַנד .,),זיינע ליטט?

|

ר 678

פאָן אַמעריקא" האָט מען אָפט צונויפ:
געמישט

אַן אַנדערן

מיט

יידישן װערק

ראַרישע אַרבּעטן האָבּן אין זיין צייט .איבּער דעם זעלבּיקן ענין  --מיט דעם.
געשפּילט אַ גרויסע ראַלע ,פאַרשפּרײט=1

דיק צװישן דעם העבּרעיִשן לעזער-פּוב:
ליקום וועלטלעך וויסן ; בּאַזונדערס גרויס
איז אָבּער .געווען זיין פאַרדינסט אַלס

רעפאָרמאַטאָר .פון דעם העבּרעישן סטיל,
ער

עלכן 

האָס

אָפּגערײניקט

פון

געשװאָלענער
אומנאַטירלעכער
דער
און געשמאַקלאָזער מליצה און בֹּאַ=
רייכערט מיט עלעמענטן פון משנה

א .אַנד,

 -בּוך פון חיים:חייקל הורוויץ (זע) ,אָבּער

הגם דער נאָמען מ ,א ,ג ,איז אויף דער
דירעקט ניט

איבּערזעצונג

אָנגעגעבּן,

אָבּער עס שטייט בּסירוש געשריבּן אויפן
שער / --פאָן דעם עבראישען איבּעה 
זעצער? און אויף דער צװייטער זייט

פון .שער איז דערמאָנט דער חרם ,װאָס

הרב הגאון ר' .אברהם אבּלי האָט גוֹו
ניט

געװוען אויף אַלע יידישע דרוקער

אײנער פון די אָנגעזע:

איבּערצודרוקן דאָס בּוך אָן דער דער=

אוֹן געאַכטסטע מיטגלידער
ענסטע
נ
ע
ג
י
ל
ע
ט
נ
י
א
ר
ע
ש
י
ד
י
י
ן
י
י
ר
ק
ם
ע
ד
|פו1ן
ץ
|
ק
אין דער דעמאָלטיקער ירושלים:דליטא.,

לױבּעניש פון דעם .מחבּר ,װעלכער איז
אַלזאָ געווען ג .דאָס בּוך איז געדרוקט
אין װײבּערטײיטש :שריפּט; די שפאר.
ריידע" אַנטהאַלט אויך אַן אָפּהאַנדלונג
קאין דער געאָגראַפיא צום פר שטין
דיא לאַנד קאַרטע ,װאָס איך האָבּ צו

האָט

צו

ג .געהערט

מעסיקערן

איר

טייל ,להיפּוך צו זי ראַדיקאַלע משכּילים
פון מאַנדעלשטאַמס חשדראַ--ורף און
מוטיק אויפגטשטרעטן קעגן דעם יידיש=
דייטשן שול:רעפאָרמאַטאָר ליליענטאַל,

האַלטנדיק ,אַז די אויפקלעהונג פון די

גיזעצט צו לעצט" ,די גאַנצע איבּער=
זעצונג איז געמאַכט אין דייטשמעריש,
אָבּער די רעקאָמענדאַציע פון מחבּר ,אַז

רוסישע יידן דאַרף זיין די זאַך פון די | עס

פּראָגרעסיווע

עלעמענטן פון דעם רו2
לי-

דער סטיל האָט בּאמת מעלות פון לייכט=
קייט און אַפּילן אַ געוויסער פאָלקסטימ=

טעטיקייט האָט ג ,געפירט

טעראַרישע

אין העבּרעיש.

איז ;אויף איינען ריינען גרינגען

אידיש טייטש" איז ניט קיין גוזמא ,און

סישן יידנטום גופא -- .די גאַנצע

/דיא ענטדעקונג פאָן

אין דרייא טייל

:

לעכקייט,

(וילנע,

ש .גינזבּורג ,אין 1 ,8שׁ; זי רייזען, ,פון
מענדעלסאָן בּיז מענדעלע",| ,

ווערק זיינס ,װאָס איז געשריבּן אין
יידיש ,ד ,ה ,אייגנטלעך אין דייטשמע:
ריש ,ג ,איז אַזױאַיום דער ערשטעף
פון די משפּילים אין דער ליטע ,װאָס
האָט זִיךְ כּאַנוצט מיט ידיש אויפצו?

גירזשדאנסקי מאַקט ד"ר --איינער.

אַמעריקאַ,

תקפ"ד,

זי  )591איז דאָס אינציקע

קלערן דאָס פאָלק ,אָבּער אין אונטער:
שייזי פון די יידישע השכּלה:שרייבּער
פון װאַלין ,האָט ג .געקוקט אויף יידיש
וי אויף אַ פאַרדאַרבּעגעם דיאַלעקט און
געפּרוּװוט עס

נעענטערן

צו דערהייבּן

צו דייטש.

;דיא

דורך דערף:
ענטדעקונג :

/

--

פון די טוער פון דער אַנאַרכיסטישער
בּאַװועגונג צװישן די .יידישע אױבּעטער
אין אַמעריקע ,מיטגליד פון דער גרופּע

זפּיאָניערן פון פרייהייט" ,פּאָפּוֹלערער -

שפּעטער אַריבּער צו די סָאַ=

רעדנער,

ציאַליסן,

חנייער

בּאַטײליקט

זיך

צייט"

,8981

אין

דער"

/אסאַָציאַל:דעמאָ

קראַטײ  ,0091א .אַנד .צייטשריפטן3191 ,

אינגאַנצן פאַרלאָזט די אַרבּעטער-בּאַװע= *
!
גונג און אַריבּער

צוֹ די זפּאָליטישעַנס?י

775

|

|

|

(די רעדלפירער

בי

גירזשדאַנסקי  -גלאַזמאַן

די

בּירגערלעכע

זער

|פּאַרטײען פון די פאַראײניקטע שטאַטן),
ה ..בורגין, ,די געשיכטע

עלע פראָגן פון דער יידישער ליטערא?
טור געשריבּן אין דער טעגלעכער 
יצייט" ,נ"י ,אין חודש:זשורנאַל.זטעא?
ליט"( 112 ,3291 ,וועגן אַמעריקאַניזמען

אַרבּײיטער בּאַװעגונג,

גלאַזמאַן בּרוך --3981 0/21
|) געבּ .אין מאָזיר ,פּאָליעסיע,

אויף דער גרענעץ פון װײסרוטלאַנד און
אוקראַיִנע,

אין

פון בּעלי?

אין

מלאכות  --שוס-

דעם ענגלישן שריפטשטעלער .טאָמאַס
האַרדי) אאַז"וו ,געווען אָנגעשטעלט אַלס.
|/פאַרװאַלטער

הן.
אערָ או
מנסק
מי

פּעטשער:

און אױף פּערמינאָוֹס

העכערע טעכנישע קורסן 1191 .אַװֹעק

קיין .אַמעריקע ,וואו זיך פאַרנומען מיט
די פאַרשײדנסטע מלאכות ,דערהױפּט

מיט מוליעריי 5191 ,געענדיקט אַ מיטל.שול -- 8191 ,דעם אוניווערסיטעט פון

שטאַט אָהייאָ  מיטן טיטל +בּאַקאַלאַר

פוֹן קונסטן",
דערציילונג אין דער חפ .א .ש ,".סוף
 ,3דאן--נאָך אַ הפסקה פין  4יאָר--
פאַרעפנטלעכט דערציילונגען אין זצו;
האָט דעבּיוטירט

ידישער

שער ליטעראַטור אין אַמעריקע ,ועג

ליעװוערגובּ ,,אויך
אין דער לידער
ישיבה פוֹן הרב |' יצחק:יעקב ריינעס.
וועלטלעכע בּילדונג בּאַקומען פּריװאַט

סקער גימ:אַזיע

דער

ליטעראַרישעה

שפּראַך) ,אין װליטעראַרישע בּלעטער",
{ װאַרשע( 4291 ,וועגן דער יונגער יידי;

בויערס
טערס,
און גלעזערס ,גע:
לערנט אין חדר
און דערנאָך אין .
די ישיבּות פון

און דאַן אין דער קיעװער

זשורנאַל" ,אַ סעריע דערצײלונ?

גען אין ענגליש געדרוקט אין דער
18זסמס ,1291 /אַרטיקלען וועגן אַקטו=

פון דער אידישער

אַ פאַמיליע

יי

-י

875

מיט

אַ.

פון דער

אינפאָרמאַטיװוער

אָפּטײלונג בּיי דעם אַמעריקאַנער בּיוראָ
 -פון קייִדגעזקאָט"4 ,

אײראָפּע,

איבּער
טרעטן

געמאַכט אנַסיעה

אין פּוילן אויפגע?

מיט רעפעראַטן

ליטעראַטר

יידישער

דער

װעגן

אין אַמעריקע.,

דאַן בּאַזוכט ראַטנרוסלאַנד ,אין בּוֹם=
פאָרם אַרױסגעגעכּן :חבּאַגינען"--נאָוועלען
(פַ"ג זקולטור" ,נ"ײ,1291 ,

ז"ז ;)422

זאויף אהַאָר"---נאָװעלן (פ"ג ג ,מייזיל,
נ"י,

,3291

ז"ז

.82)1

זדי

משפּחת

פּיקודאַ" (פ"ג זפּרץ:בּיבּליאָטעק" ,װאַר=.
שע ,3291 ,ז"ז  ,)28נאָך ניט פאַרעפנט?
לעכט אין בּוכפאָרם אַ ריי גרעסערע

װערק,

וי

װסטײטען

אײלענד" --

ראָמאַן אין  4טייל ,קאינעם ראָד" --
שפּיל אין  3אַקטן א ,אַנד--.ג .האָט
פאַרדאַנקען זײן אָנגעזעענעם
צו
קונפט? און אַנדערע .ראַדיקאַלע ג"י--ער  -אָרט אין דער יִינגסטער יידישער
יידישע צײיטשויפטן,
צ"א אין די בּעלעטריסטיק .דערהויפּט זיינע שילדע?
חשריפטען" ש: ,דעם נײעט געדאַנק",
רונגען פון דעם לעבּן און די איבּערלע:
יקינדער:וועלט" ,אעפּאָכע" ,ווינער חקרל:
כּונגען פון יידישע מענטשן ,װאָס זײי=
טיק" ,לאָנדאָנער ײרענעסאַנס" ,מאָנ
:
נען אָפּגעריסן פון איַידישער טביבה,
טרעאָלער זעפּאָכע" = ,װאַרשעװער זאונ:
פאַרװאָרפן עױגעץ אין ודויייטע שטאַטן
זפעארָלקסצייטונג" און ;מאָמענט? א
פאוַןמעריקע און װוערן געפּײניקט פון
אֲנה,
אױןף אין דעם העברעישן
זייער ײידישקייט .פון דעם געפיל פן
גהעברי" ,
אַליין רעדאַקטירט ;אוג?
אונטערגאַנג אין דער פרעמדער אַסימל?
}11

.

|
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לירנדיקער אַטמאָספערע .אין זיין יי

גונג צו רעליגיעזן מיסטיציזם און סימ:
בּאָליסטישער װיזיאָנערישקײט

פילט זיך

די השפּעה פון אַנדרעיעװו ,אויך פון דוד

זשיטאָמירער

|

צייטונג,

פון דער פּאָליצײ:אופזיכט

05

צו אַנטרינען
אַװֹעק קיין

אַמעריקע ,װאוחין דער פאָטער האָט
(געהאַט נאָך פריער אױסגעװאַנדערט,

איגנאַטאָוו ,אַ סך פון זיינע נאָװעלן בּאַ= אָבּער .אינגיכן מיט דער הילף פון חברים
האַנדלען אויך עראָטישע טעמען ,אומ? זאיַךרױסגעריסן צוריק פון דער נייער
בּאַשטימטע ניאַנסן פון דער מענטשלע?  -וועלט ,אין פּאַריז אָפּגעהאַלטן געװאָרן
כער נשמה .זיין סטיל איז נאָך ניט חדשים?לאַנג פון דער אָױטיקער אַנאַר:

פאַרענדיקט ,מיט אַ סך פרעמדע אוֹן זײי:
טיקע עלעמענטן ,אָבּער מיט אקַענטי=
קער שטרעבּונג צו געפינען אראַַפּינירטן
אויסדרוק פאַר זיינע פּטיכאָלאָגישע שטו=

דיעף 

-

בּ .ריווקין, ,צייט" זא12 1--2/

ש ,ני

,אָג" ,יולי 1291, בּיכעריװעלט",3291 ,
גער ,ט
משׂה כ"ץ, ,אַן אויסגעחלומטע
;-9
- 66
זיז 6

ווירקליכקייט", ,פ .א .שי" זְחטְ ;1291 ,8/דער
לעבּעדיגער, ,קונדס"| ,1291 ,װװט ;3291 91/אי
ל .יאַקובּאָװיטש, ,הײנט"  ,1291נומ 0221 ,אי

| = קאציזנע ,בּ,יכעחײװעלט"  ;051 ,2291בּעלימחשבות,
מ,אָרגען זשורנאַל" 3291 ,הלל צײטלין, ,מאָי
מענט" 1291 ,און  3291י; ענטין, ,צוקובפט",
 ,4שז; מ ,ד ,עליטערארישע בלעטער",8 ,

פיסטישער גרופּע ,אויס מורא צו שיקן

אַזאַ יונג מיידל אויפן בּאַראָט פון דער

צאַרישער רעאַקציע ,און ג ,אי דאַן
אַװעקגעפאָרן אויף אייגענער רייקע
אויף אַ פרעמדן נאָמען .קיין אָדעס,
אָבּער געטראָפן אַלע פריינד און בּאַם /

; קאַנטע אין תפיסה אָדע -אויף קאַטאָרגע,

מאַנכע אויך אומגעקומענע

אױף

דער

תּליה ,און אַ צעבּראָכענע גײסטיק און
פיזיש  9091זיך צוריקגעקערט קיין נ"י,
רוסיפיצירט פון דער שול און דער
סביבה ,האָט ג ,זייענדיק מיט איר מאַן
פון די ערשטע פּיאָניערן אין אַ יידישער .

קאָלאָניע אין דער װײטער װעסט ,גע* 

בּויט אױף קאָלעקטיוויסטישע יסודות,
גלאזער-אַנדרום אידע (א1/52
.עם פּרינציפּ
) געבּ .אין לײבּאַר ,װאָלין ,זיך געמוזט אונטערגעבּן ד
|
פון  די קאָלאָניסטן:קאָמוניסטן צו גע:
אין אַ בּאַלעבּאַטישער פּאַמיליע , צו 21
בּרויכן בּלויז די יידישע שפּראַך .אין
יאָר געענדיקט מיט אַ זילבּערנער מע:
דער װעסט האָט זי בּאַזוכט אַ קורט פון
דאַיל די שטעטל/ +
| ליטעראַטור אין אוניווערסיטעט ,און
שע פּאָלקסשול
נאָכן אונטעױגאַנג פון דעח קאָלאָניע,
און ,געבּנדיק לעקי .
צוריקגעקומען קיין נ"י ,װאוֹ זי האָט
ציעס ,זיך צוגָ /
 7שטודירט זשורנאַליסטיק אין אוֹני?
גרייט אין גימנאַ. :
ווערסיטעט און געדרוקט אין דער ענג?
זיע ,װעלכע גע:
ילישער פּרעסע דערציילונגען ,לידער און
ענדיקט אין זשי:
אַרטיקלען ,אין יידיש האָט זי דעבּיוי
טאָמיר  ,6091שוין
טירט מיט דער דערציילונג חדי ווייסע -
צו  31יאָר זיך

| אַרײנגעצױגן אין דער רעװאָלוציאָנערער .נעכט" אין דער צפ ,א .שי  ,8191שפּע:
בּ-אַװועגונג 5091 ,אַריבּערגעפירט אומלעף .טעֹר זיך אויך בּאַטײליקט אין /פאָר:
 גאַלע ליטעראַטור ,אַחומװיקלענדיק עס ווערטס"? ,אידישען קעמפּפעי" א .אַנד. ,אֲרום בּלויזן לייבּ .,צו יענער צייט אֶפּ .און מיט לידער אין ;דער נייער װעלט",
געדרוקט אייניקע רוסישע לידער אין אַ  -זצוקונפט?; ,פּאָעזיע"-= ,בּיים

פייער",

גלאַזער-צנדרוס  =-גלאַזערמאן

1
קאין זיך" ,זשריפטען",

קאיניינעם?,

טער משה פּינטשעווסקי ,פאַראינטערע:

גע=

סירט זיך שטאַרק מיט דער ידישער
ליטעראַטור ,אויס ליבּשאַפט צו יידיש
פאַרלאָזט די גימנאַזיע בּיים פינפטן.
קלאַס ,געווען סצענאַריוש און ראָלנשרײב

ווען אַ שטענדיקע מיטאַרבּעטערין אין
דער טעגלעכער זצייט" ,װאו צ"א .פאַר?
עפנטלעכט אבַּאַנד איבּערגעזעצטע קי12
דעףלידער פון ראַבּינדראַנאַט טאַגאָר,

האָט

9

יךדער
לס
אויך איבּערגעזעצט אַ

בּער אין יידישן טעאַטער ,איבּערגעזעצט

|פון מאָדערנע ענגלישע דיכטער ,וי
קאַרל סענדבּורג ,איימי לאָועל א ,אַנד,
און אַ בּ .דערציילונגען פון בּאַװאוסטן
| א=ַמעריקאַנישן  שריפטשטעלער אָ .הענרי
(נאָך ניט פאַרעפנטלעכט) ,אין בּוֹב?

אין יידיש פון שפּאַניש אַ רײי דראַמאַ
טישע װערק זײנען דאָס רוב אויך
אויפגעפירט געװאָרן אויף דער יידישער.

ינע אין אַרגענטינע) ,וי למשלג
זשלעכט געליבּטע" פון כ ,בּענאַװענטע,
זדער משוגענער גאָט" פון כ .עטשעגאַ=
ראַי? ,אויף דער זינדיקער ערד" פון א,

פאָרם אַ זאַמלונג לידער א"ט ,דער ליב=.
טיגער שאָטען" (פ"ג אקולטור" ,ב"י,
 ,2ז"ז  -- )86מוסטערן פון איבטי:

גימעראַ (אַלע שפּאַניער); חדי טויטע",

מער ,שטילער פרויען:ליריק- ,

?די רעכט פונם געזונטן" ,זבּאַרג אַראָפּי,
(אַדאָפּטירונג)  --פון דעם אורוגװאַיער
פּלאָרענציאָ סאַנטשעס ,דעם גרינדער

ע .קאָרמאַן ,בּ,יכער=װועלט". ,2291 ,

גלאַזערמאַן שמואל (װן---.8981 12/

| =) געבּ .אין אַלגאַראָבּאָס ,אַ פון אַרגענטינישן

טעאַטער ; עצװוישן

יידיש שטעטל אין דער פּראָװינץ בּוע:

אייזן"---פון דעם אַרגענטינער א .דיסציפ2

זיין פאָטער

פּאָלאָ; חדי אײיבּיקע באַװעגונג"--קאָמע?

נאָס:איירעס ,אַרגענטינע.
איז אִים געץ
שטאָרבּן צו' 3
יאָר ,און ג .איז
צוזאַמען מיט דער
גאַנצער פאַמיליע!

געבּליבן 

|

דיע פון די שװאָגערס א ,דיסציעפּאַלאָ
|

און .ר ,דע ראָסא; זנעלינאַ" פון איטאַל:
יענישן שריפטשטעלער ר .בּראַקאָ;
;צװישן פיינע יידן"  --אַדאָפּטירוגג

דעם שפּאַניער סר.ױסעניאַל,

אויף

פון

א .אַנד,

פון

גלייכצייטיק פֿאַרעפנטלעכט לידער אין
דער װאידישער צטיג" ,חנייע צייט,

דער ,רב און שוחטן

;אידישע וועלט"? א .אַנד ,,שאויך אַ ריי
אײנאַקטערס ,װוֹי שיוגנט=ליידן" ,6191

דער השגחח

זיין עלטסטן צרן?
אִין שטעטל.

געװאַקסן

און דערצויגן

-וׂ ;אונזערע

קינדער",

,8191

װכמאַרנע

טעג" ,דרייאַקטיקע דראַמע זבּתולה:ערד",

געװאָרן אין אַ ריין ײידישער סביבה,
אָן אָפּבילד פון ארוַסיש:יידישן דאָרף,2 - ,
בּיז

 51יאָר פאַרבּראַכט

אוֹיף ידישע.

לימודים ,געלערנט גמרא מיט תּוספות,
אָבּער נאָכן ענדיקן די עלעמענטאַרע

רעגירונגס:שול,

אָנשטאָט צו פאַרנעמען

דאָס בּענקל פון פאָטער דעם

שוחט,

אַװעק קיין בּוענאָס:איירעס ,וואו שטו:
דירט

אין דער

זנאַציאָנאַל=שולי

(גימ?.

נאַזיע) ,זיך בּאַפּרײנדעט מיט דעם דים?

-א ,אַנד ,,פון וועלכע עס זיינען.

אַרײין אין זיין בּוך איונגע ליידען" (בּו:
ענאָס:אײירעס ,2291 ,אַרױסגעגעבּן פון אַ
אינטימען חברים:קרייז) ,די אײנאַקטערט
זאין אהָל" .-געווען אויך

געדרוקט

אין

ניואָרקער קאידישען קעמפּפעוי") ,זצוול:
שען קויהלען',

אכּלה:קליידער" און די

דרייאַקטיקע דראַמע סאין שניט:צייט",
אַלע אויס דעם יידישן לעבּן אין וי קָאָ=

|

 388י

יי

| יי
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יי

לאָניעס פון אַרגענטינע ,אָדער אין בּוי  פּאַרעפֿנטלעכט אַן אַרטיקל וועגן יידישן.
ענאָס:איירעס ,דאָס רוב אויפגעפירט אויף טעאַטער אין אַרגענטינע ,דעם 15טן
דער אָרטיקער יידישער בּינע .אין דעם אַקט פון דער דראַמע זבּאַרג אַראָפּ" פוך.
דערמאָגטן בּוך גייען אויך אַרײן אייניקע

אַרגענטינישן דראַמאַטורג פלאָרענסיאָ -

פון זיינע לירישע לידער -,פון זיינע אי? סאַנטשעס ,און אַאײנאַקטער ודער -וי
בּערזעצונגען אױס ,קאַרלאָס גידאָ אי סער ראָבּ"- ,
ספּאַנאָ  --דעם געלערנטן אַרגענטינישן .גלאַטשטײן יעקב (וווט|= --6981 02
| דיכטער (וועלכער האָט געלעבּט קרוב
) געֵבּ .אין לובּלין .גע=
 0יאָר ,דערפון די לעצטע  03פּאַראַי לערנט בּיי מלמדים און דערנאָך פאַר.
ליזירט אויף זיין בּעט) ,אויס רובּען | זיך אין בּית:המדרש ,שפּעטער אַלס עקס?'
דאַריאָ--אַ ניקאַראַגױער דיכטער ,פון אֵל; טערן דורכגע? 
מאַפוערטע --דעם פאַרגעטערטן אַרגענטי | :מאַכט דעם קורס
נישן דיכטער; אסַעריע לידער חקינד?

ווייזי .און סאצַענע זמויקים"--אויס דעם

פון  6קלאַסן גימ?

נאַזיע 4191 ,אויס.

ל|עבּן פון יידישע קינדער אין אַרגעג?  /געװאַנדערט קיין
ואו
אַמעריקע,
טינע ,אַלס יידישער לערער געאַרבּעטאין דער באָראָכאָװפאָלקסשול פון די | שטודיריטרט יריס?
לינקע פּ"צ ,אַ געוויסע צייט געווען סעק? פּרודעגץ ,אָבּער.
רעטאַר פון זאגודת המורים דארגנטינה" ,ניט פּראַקטיצירט,

בי

בא

עי

אויך ערשטער סעקרעטאַר פון חפאַראיין אָנגעהױבּן צו שרײיבּן צו  71יאָר ,דע=פון יידישע ליטעראַטן און זשורנאַליסטן בּיוטירט מיט אדַערציילונג פון מאָפּאַג- .אין אַרגענטינע" ,געגרינדעט לוט דער | סאַנישְן שטייגער אין דער חפ .א .ש,ײ
איניציאַטיווע פון ה .ד .נאָמבּערג ,כֹּדי  4אַרײנגעפאַלן .אין אַן .אַמעריקאַניפּ -
זירנדיקער סביבה ,האָט ער אַחוץ נאָך אַ
| אינצופלאַנצן אין ידדעיםש?אַרגאַנטי:
נער קינד אלַיבּשאַפט צו יידיש ,אַרױט:

געגעבּן אַ קינדער-זשורנאַל ײבּלימעלאַך".
( ,2291בּלויז  5ה') בּיי דער מיטאַרבּע?

פּאָר דערציילונגען אגעַוויסע צייט אי+

גאַנצן ניט געשריבּן און ערשט  9191זיף.
צוריקגעקערט צו דער ײדישער ליטע+

טערשאַפּט פון י .שטרייכער ,ע .בּרון ! ראַטור ,פּאַרעפנטלעכט די ערשטע לידער
/אין

א .אַנד ,,געשריבּן אַ ריי לידער צום זיג-
גען ,פאַרפאַסט פאַר דער שול אַגעאָ= ה .גודעלמאַן ,צוזאַמען מיט א .לעיעלעס.
גראַפיע .פון ארץ:ישראל און אַ קורצע | (גלאַנץ) און נ .מינקאָוו גרינדער פון דער.
געשיכטע פון דער יידישער שול (נאָך ניט גרופּע יידישע אינטראָספּעקטיװויסטן און; .
פאַרעפנטלעכט) ,געווען אגַעװיסע צייט מיטרעדאַקטאָר פון זייער אָרגאַן זאין זיך"-
מיטרעדאַקטאָר פון דעם אילוסטרירטן (זאַמלונג פון אינטראָספּעקטיװוע לידער פון.
נבּלאַט זפאַר גרויס און קליין"; צו=
װאָכ

דעם

זשורנאַל

יפּאָעזיע" א"ר

פוך

מ .אַפּראַנעל ,אל ,גוריה ,יעקב גלאַט= /

זאַמען מיט יעקב איזנשטיין ,א .זייך ,שטיין ,בּערנאַרד לואיס ,ראובן לודוויג,
א .לעיעלעס .1 ,מינקאָוו ,יעקבּ סטאַדאָל=
אברהם מאַשקאָװיטש ,יעקב שטרייכער
געגרינדעט דעם זשורנאַל פאַר ליטע?  סקי ,מיט אַ גרעסערן אַרײנפיר .װעגן -
אינטראָספּעקטיױיזם פון די דריי רעדאַק= +
ראַטור אוֹן קונסט א"ט עזעגלען" (,4291
ולי און אַװגוסט ,5291 ,זמ"בּ ,ז"ז  ,)09וואו | טאָרן ,נ"י  .,0291ז'ז  4411דאַן אַלס.| י

/
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חודש:זשורנאל 7--ה'  0291און  9ה' ,)3291
װאו ער האָט פאַרעפנטלעכט לידער,

שאַרף אַרױס קעגן דעם דאָזיקן המשונה:

| =אַרטיקלען און רעצענזיעס ,צוזאַמען מיט
| /מיכל ליכט אַרױסגעגעבּן זמ"ת זי לאָג?

גאָר

 לען" ,זיך אויך בּאַטײליקט מיט לידעראין  ,+איגנאַטאָװוס ששריפטען" שנו ,אין
דער טעגלעכער פפרייהייט" ,אין זקיג.

דיקן געדאַנק"

צו מאַכן פּראָפֿאַגאַנדע

! פאַרן חזשאַרגאָן" ,וועלכן מידאַרף

אױיסראָטן און אים פאַרבּייטן אויף דער

לאַנדשפּראַך.,

אָבּער שוין אין עטלעכע

יאָר אַרום איז ג .אַלײן געװאָרן

דער

אַרױסגעבּער פון אַ צײיטשריפט אין
דער-זשורנאַלײ ( 4291אײינאַקטער ,פּורים?  -ייריש  --אוואַישוֹיער יודייִשע צייטונג",

גװאַרדיע"), ,צוקונפטיי ( 111 ,5291גח"--
בּיבלישע דראַמאַטישע פּאָעמע) א .אַנד,
אין בּוכפאָרם :אזַאַמלונג לידער א"ט
קיעקב גלאַטשטײן" (פ"ג חקולטור? ,ג"י,
 ,1291זײן  ,)97װאָס האָט אַרױסגערופן
אַ ריי רעצענזיעס ,צ"א פון משה?לײף 

ש .ניגער א .אַנד ,,ועלכע

האַלפּערן,

האָבּן אים אָנערקענט פאַר דעם בּאַדײטנ;
דיקסטן פאָרשטײער פון דער גרופע
אאינזיכיסטן" .,אויסגעצייכנט  .מיט אַ
שטאַרקן אינטעלעקטואַליום ,מיט אַן

אייגנטימלעכער בילדלעכקייט ,מיט אַנט?

פּלעקן די אינערלעכע װעלט דורך סו
געסטיעס און אַטאָציאַציעס ,און מיט די

פייגע פאָרמען פון זיין ראַפינירטן פרייען
ערו
הב

גראָבּאַרד,

,די

:אויסלענדער, ,שטראָט*,

פעדער",

,1

;3

(,

,6--5

| = גלאַטשטערן (הילאַרי) הלל --

װאָס האָט אָנגעהױיבּן אַרױסצוגײן ||8/
 7אין אַ צייט אַלזאָ ,ווען העאסָט שוין

עקסיסטירט צעדערבּוימס קול מבשר",

אָבּער סיי אין אינהאַלט ,סיי אין סטיל
װאָכנבּלאַט געווען הינטער?

אין ג--ס

שטעליק לגבּי צעדערבּוימס .שטרעבּנדיק
ניט איינצורייסן ניט מיט די אַסימילאַטאָרן
און משכּילים און ניט מיט די חסידים,

האָט ער אויסגעמיטן אַקטועלע טעמעס 
און געגעבּן בּלויז אַ אינפאָרמאַטיוון ,בּע:
לעטריסטישן

און פּאָפּולערװױסנשאַפט2

לעכן מאַטעריאַל ,צװישן די מיטאַרבּע:
טער זיינען :עווען א .מ ,דיק ,פּלטיאל
זאַמאַשטשין ,מאָריץ נעלקין (בּאַנקיר),
ה .נײמאַנאָװיטש א .אַנד.

בּנוגע דער

שפּראַך איז ג--ס כּרינציפּ געווען זניכט
צו פיעל דייטש אונד ניכט צו זעהר
יודיש" ,אָבּער ניט קוקנדיק אויף דעם
דאָזיקן

פּשרה-כאַראַקטלר,

װאָס

האָט 

דער שער פון פּױליש:יידישן שריפט .ימשמעות נביּטאַפּרידיקט קיינעם ,בּפרט
שטעלער און גרינדער פון  80168121די אָרטאָדאָקסן ,פאַר וועלכע די צייטונג
איז פּאָרט געװען צו אַפּיקורסיש און
שמואל פּעלטין ,אַלס מיטאַרבּעטער
פון דעם ערשטן פּױליש:יידישן אָרגאַן  .אויפקלערעריש און צו װײיניק פאָלקס?
= /4606260מיטגעהאָלפן דעם רעדאַקטאָר .טימלען ,האָט זעיקסיסטירט בּלוין אַ
פון דעם װאָכנבּלאַט ,דניאל נייפעלד קנאַפּ יאָר און דעם  8681 032אין 
אַרױס דער לעצטער נומער,
( ,)4781--4181צו בּאַקעמפן די יידישע
שפּראַך אין נאָמען פון דער פּוילישער
י נת פּרילוצקי, ,בּאַיג-אַרױף" ,זיז ; 852--822
שי,ל ,ציטראָן, ,די געשיכטע פון דער ידישער
אַסימילאַצ יע .ווען אַ געוויסער ש .דאַנ2
קעוויטש האָט דװקא אין ג40620טן
{ )21 ,2681אויפמערקזאַם געמאַכט אויף.

דער וויכטיקייט צו זאַמלען די יידישע
שפּריכװערטער און ווערטלעך ,איז גי

פּרעסע" ,זיז ,88--77
2אגו

 ידיגע

ג|לאַס יוסף-ירמיחו (-- 8681
=) געפ .אין טשערניגאָוער
|
גובּ ,,אַלס זון פון אריַיכן גוטסבּאַזיצער,

|

78

|

גל  --ג=לינער -י

בּאַקוֹמען גאוַטע יידישע און אַלגעמײנע.
-בילדונג בּיי פּריװאַטע לערערס ,זײיענ? 

דיק אין לאָנדאָן ,זיך בּאַטײליקט מיט

פובליציסטישע אַרטיקלען אין סוּװאַלף=.
קיס חהיהודי" און אין דֶער אָרטיקער.

יידישער פּרעסע ,שפּעטער מיטגעאַרבּעט

|

885

ו

שפּעטער צוריקגעקומען .קיין פויל .גע=
ווען לערער אין דער העבּרעיש?-פוילי+
שער גימנאַזיע פון ד"ר בּרױידאָ איך
לאָדז ,די לעצטע יאָרן געוען טעטיק
אָלס פּעדאַגאָג אין ליטע ,האָט פאַרפאַסט.
איניקע העבּרעישע לערנביכער ,װי די
כרעסטאָמאַטיע זעברית" ,האעַבּרעיִשע
גראַמאַטיק און סינטאַקסיס (אוֹיך צוזאַי
מען מיט פאַלק הײלפּערין) און פאַר=-
עפנטלעכט אַרטיקלען אויף פּעדאַגאָגישע

אין חחזמן" אין ווילנע ,דערהויפּט אָבּער.
זיך אָפּגעגעבּן מיט פּעדאַנאָגישער טע
טיקייט .זיין ערשטע אַרבּעט אויף דעם
געבּיט איז געוען זשיחות לתמונות"
טעמעס אין זהשלח" -קט . 2204111/קטע.
( ,)5091זוכנדיק צו רעפצָרמירן די לערג:
מעטאָדן אין חדר ,האָט ער אָנגעשריבּן מקוג וי אויך אין יידישע צייטונגען,
זיין ווערק זהחדר" (פּרעמירט און אַרױס :ווילגער שטאָג" ,װלאָדזער טאַגעבּלאַט",
ריגער זפאָלק" א ,אַנד ,,אויך א"פ שוא?
געגעבּן פון דער יחברה מפיצי השכּלה"
---)6די

ערשטע

העבּרעיִשע פּעדאַגאַל 

גיק ,געבּויט אויף דער הערבּאַרטישער
פּסיכאָלאָגיש:פּעדאַגאָגישער שיטה; אין
דעם בּוך ,װאָס האָט געשפּילט אַוויכ?

טיקע ראָלע אין דער געשיכטע פון דער
העבּרעיִשער שול ,האָט דער מחבּר ,אַלס
אָנהענגער פון דעם ידיש *לימוד אין
די שולן ,בּאַהאַנדלט אויך די מע?
טאָדיק פון יידיש .איינער פון די ערשטע
קעמפּער פאַר דער

העבּרעיִשער ועלט?

נע און ר' יוסלע ,אין כּתב:יד אײניקע..
גרעסערע פּעדאַגאָגישע ווערק.
גלינער משה (--6481כ' סיוון ,2
צונאָמען פון משה שטאַם ,געבּ .אין

פּרעמישליאַן .,גאַליציע ,בּיי אָרעמע עֶל+
גןל
טערן ,שפּעטער זיך בּאַזעצט אי
נע ,וואו ער איז געווען אַ װוינקל:שריי=
ערער ,דערי=
בּער און אַ העבּרעיִשער ל

בּער בּאַקאַנט געווען אין דער גאַנצער
סביבה אונטערן נאָמען משׂהלע

שרײי=

לעכער שול ,איז ג ,שפּעטער געקומען | בּער ,שוין זייענדיק .אַ פּאָפּולערער
צו דער אידעע פון דער יידישוועלטלע :בּדחן אין גאַליציע ,האָט ער געלעבּט
כער שול ,אַרױסגײענדיק פוֹן דער הנחה ,אין גרויס דאגת פּרנסה ,אַחוֹץ בּדוזנישע
זאַכן האָט ער פאַרפאַסט פאַרשֵיידענע..
אַו די שול ווערט נאַציאָנאַל ניט דורף
ספּעציפישע לימודים ,גאָר פאָרמעל דורך געלעגנהייטסלידער צוזאַמען מיט מעלאָ
דער שפּראַך ,פאַר דער דאָזיקער שטע? היעס צו זיי ,אָבּער ניט קענענדיק קיין

לונג האָט ער אַלס לערער פון העבּרעי:

שע שולן אָפּטמאָל געליטן רדיפות פון
די העבּרעיסטן .ער איז צ"א געװען
פאַרװאַלטער פון דער תּלמוד:תּורה אין
מאָסקװע ,לעקטאָר אין דער אָדעסער
ישיבה פון הרב טשערנאָװיטש ,לערער
פון כּהנס גימנאַזיע אין ווילנע ,אויף די

גראָדנער העבּרעיִשע קורסן .,בּשעת דער
רעװאָלוציע געלייענט אין אָדעסער או=
ניווערסיטעט די מעטאָדיק פון ידיש,

נאָטן ,פלעגט ער זי מעלאָדיעס

לאָזן

אויפשרייבּן דורך זיין איידעם פּתחי?
װאָלף ,פון זיינע לידער זיינען אייניקע

געווען געדרוקט ,וי זאַ קינה אויף דעה'

גלינער שרפה" ,דער טעות"/ ,דיא יו+

גענד און דאָס אַלטער? ,בּיי זיינע קרובים.
אין אַמעריקע זיינען אויפגעהיט זיינע.

כּתבים ,צווישן וועלכע עס זיינען אויך
דאָ גראַמען אין דײיטש
שמואל .בּלאָך .1זיינע.

לּבוֹד יוֹסף=
יידישע

לידער-

/

9

|

/

גלינער  --גליק  --גליקסמאן

זיינען שטאַרק פּאַרדייטשמערישט און
אָן אַ פּאָעטישן װערט .ער איז געוען
אַ געפוצטער ייד ,אַ שטיק דזשענטעלמען

פון יענער צײט,

אַ בּלאָנדער,

אָבּער

צוגלייך מערקווירדיק ענלעך אויף משה

מאַנטעפיאָרע,

גליק יוסף:זעליג (ט"ו שבט --2581

צו )2291 7/געבּ ,אין דאָרף פאַצינעל,
קאָװונער געגנט ,בּיז  31יאַר געלערנט
בּיי מלמדים

אויפן ישוב

און בּיים רב

פון דערבּיייִקן שטעטל גרינקישאָק ,דאַן

אין דער
שאַװל

קײדאַנער

ישיבה

און  איך

כּיי ר' ראובן:יוסף גאַרדאָן.

א

קורצע צייט געוען אַ שוחט ,אָבּער די

דאָזיקע מלאכה איז אים ניט געװען צום

האַרצן און נאָך דער חתונה האָט ער

0

געבּן אײניקע

בּראַשורן ,וי לבצאת

ישראל", ,מחצית השקל" ,חשיר המעלות",

חֹאתֹּה

הראית לדעת",

חשאלו שלום.

ירושלים" ,אַ קורצע צייט פאַר זיין טויס
אִיז חדער פאָלקספריינד" אַריבּער .צו.
יואל בּאַרקאַן.
חכמי ישראל באמריקא,

גליקפמאַן אברהם (אז/פו --381

=) געבּ .אין קוטנע ,װאַר:

|

שעווער געגנט ,אין אַ לייכער חסידישער

משפּחה.

בּאַפרײנדעט

מיט שלום אַש,

אױסגעשטאַנען מיט אים רדיפות אַלס די
ערשטע צצפּיקורסים? אין שטאָט און
צוזאַמען מיט אַשן  0091געקומען קין
װאַרשע.,

 1091פאַרעפנטלעכט אין פלוח

אחיאסף יובלי" זיין ערשטע סקיצע קלכו

זיך געפּרוּװט פאַרנעמען מיט מסחר ,און

נרננה",

אַװעק קיין בּאַהוסלאַו ,קיעווער גוֹב,,

געווען .דערווייטערט פון דער ידישער
סביבה גאַנצע  91יאָר ,מיט אקַלײנער

אַז ס'האָט אים ניט אָפּגעגליקט ,איז ער

וואו ער איז געװען לערער פון העב;
רעיש און אויך געהאַלטן אַ לײיבּיבּליאָ:

טעק ,דערנאָך האָט ער אַנגעהױבּן צו

דאַן אַװעק

קײן בּערלין און

הפסקה ,אַרום  ,1191װען ער אין געווען
אין ואַישע און געדרוקט אַרטיקלען אין

;שטראַהל"

(א"פּ חוֹקר ומקבּל ,הגיון,

האַנדלען מיט איידלשטיינער און סאין
בּעןי. ,היינט" .אין בּערלין געענדיקט
אים אַװעק גאָר גוט ,נאָך די פּאָגראַ=
מען האָט ער פאַרלאָזט רוסלאַנד און אַ מיטלשול ,אין לייפּציג  --די האַנדלט:
הויכשול און שפּעטער שטודירט דאָרט.
אין מערץ  7821איז ער געקומען קין
פּאָליטישע עקאָנאָמיע , דעם טיטל ד"ף
פֿיטסבּורג ,די ערשטע צייט זיך פאַרנו:
מען מיט פּעדלעריי ,דערנאָך געווען אַ בּאַקומען אין ציריך ,דערנאָך װײטער
לערער ,אין מאַי  9881האָט ער אָנגע :שטודירט פּיילאָסאָפּיע  און סאָציאַלע
װויסנשאַפטן אין יענע ,פּאַריז א ,אַנד.
הױיבּן אַרױסצוגעבּן אַ װאָכנבּלאַט {דער
 8יאָר געווען קראַנק ,אַרומגעװאָגלט
פאַלקספריינד" ,לכתּחילה אין .קליינעם
פאַרמאַט ,דערנאָך עס פאַרגרעסערט און איבּער מערב:אײיראָפּע ,יאַרנלאַנג גע
אויך איינגעפירט אַ העבּרעישע אָפּטײ :ווען ציריכער קאָרעספּאַנדענט פון דער
64/0 אַ געוויסע צייט אויך
לונג ,  3091געגרינדעט אַ צווייט װאָכ 062 | :ז 041,
מיטגעאַרבּעט אין דער העדאַקציע פון 
 בּלאַט אין פּיטסבּורג עדי אידישע פּאָסט",ד"ר האַמפּעליטש א ,אַנד; ,),אונזער לע:

װאָס איז אַרױסגעגאַנגען אַלע דיגסטאָג,
האָט אויך גענומען אַן אָנטײל אין דער
ציוגיסטישער בּאַװעגונג אַלט מטיף און
געװען דער גױינדער פון דער אגודה
/דורשי ציון פאּייןטסבּורג ,אַרוֹסגע:
:

דער צייטונג אַלס רעדאַקטאָר

פון דער

האַנדלס:אָפּטײלונג און געהילף פון 995

ליעטאָן:רעדאַקטאָר , זיך אויך בּאַטײ,
ליקט אין אַנדעױרע דייטשע

און

שויי*

|צאַרישע צייטע ריפטן ,בּשעת דער מלחמח.

1

/

ר

הי

-

גליקסמאן --גנזן

געאַרבּעט אין ציריך פאַר דער ענגל

יי

|

:

-

998

בּשעת װאַלן ,צו דער יריש:דײיטשעף

/

שער צייטשריפט  .601 680100002זינט

וועכנטלעכער װדראָהאָבּיטשער צייטונג",
ארױסגעגעבּן אין ריישע פון סוף יאַנואַה.
 8בּּין יֹנִי  1191די {נייע פאָלקס +

לאָסאָפישע טעמעס ,אין חהצפירה"/ ,מאָל.

ציוניסטישער עקזעקוטיווע קיין לעמבּערג -
אַלס אַגיטאַטאָר צן די רײיכסראַטטואַלן,,
איבּערגענומען דאָרט די אָנפירונג פון
יזבּית ספר עברי? ,געװאָרן אַ שטענדיקעף-
מיטאַרבּעטער פון לעמבערגער זטאָג?
בּלאַט" ,געשריבּן אויך פּובליציסטיש| :
פּאָלעמישע אַרטיקלען ,דערציילונגען פון /
דאָרפישן לעבּן ,זיך בּאַטײליקט אין דער
העבּרעיִשער זהמצפה? ,אויך א"פ מגן

 0אין װאַרשע ,װידער אָנגעהױבּן צו
שרײבּן יידיש און העבּרעיש ,פאַרעפנט:

לעכט אַרטיקלען ,דערהויפּט איבּער פי | :צייטונג"=| ,דאַן איינגעלאַדן

מענט", ,הייגטו ! ,זלאָדזער טאַגעבּלאַט",

װאַלמאַנאַך מאָמענט" (חדער אַנטיסעמי=
טיזם אַלס סאָציאַל+:פסיכאָלאָגישע ערשייף.

נונג") ,זבּיכערפוועלט"( 42 ,וועגן וו
גאַטאַנסאָנס חשפּינאָזאַ און בּערגסאָן")-,
װליטעראַישע

בּלעטער"

עמנואל קאַנט,7--4 ,

(צ"א

וועגן

זיגמונד פרויד,

ד ,13 ,72--52 ,02 ,ד"ר חי זשיטלאָװ?
סקי )92 1 ,א .אַנד ,אין כּתב:יד אַ

סעריע

סאָציאַל פ?סיכאָלאָגישע

א"ט זפאָלק און װעלט?,

עסייען

אַ גרעסערע

אַרבּעט איבּער פּיאָטר קראָפּאָטקין א .אַנד,

גליקסמאַן נפתלי (כ"ה אלול ---1781
) געבּ .אין קריפטש ,מיטל;

גאַליציע ,אַלס אוראוראייניקל פ
-ון דעם

רבּין רי דודל קױיפטשער (דער נסתּר)
און פון דער -מוטערס צד  --פון אדַאָר:
פישער

קליינפּויערישער ומשפּחה.

בּיז

 71יאָר געלערנט אין בּתּימדרשים און
ישיבוֹת ,דאַן געקומען ,אונטער דער

|השפּעה פון דער

השכּלה:ליטעראַטור,

אין ריישע ,וואו ער האָט חתונה געהאַט,
געגרינדעט איינעם פון די ערשטע צִיוֹני,
| סטישע פאַראיינען אין גאַליציע ,געויינט
אַ געוויסע צייט אין מיליטער ,געהאַלטן

פון דער

דוד אין יידיש:פּױלישן ,6606500

פאַר;

פֿאַסט אין העבּרעיִש א בּוך איבּער װע? 
געטאַריזם א"ט חדרכּי חיים" , בּשעת דעח

בּאָלשעװיסטישער אינװאַזיע אויף גאַלי .
ציע אַנטלאָפן קיין א"י ,ואו ער אין

לערער פון אַ ספרדישער שול אין ירושלים- ,
בּאַטײליקט זיך פון צייט צו צײט אין
;דאר היום" ,אין א"י געענדערט זיין
פאַמיליעננאָמען אויףאשריאל,
גמזו יהודה-לייב

(י"ז טבת

--0781

) געבּ .אין דענעבּאָרג- ,
שוין ייַנגלװייז אַרױסגעװיון גוטע פעי;

ק!ייטן און צו  21יאָר זיך בּשתּיקה פון
פאָטער דורכגעשריבּן מיט ר"ר היל:
דעסהיימעח אין בּערלין ,ד"ר צוקערמאַן
אין בּרעסלע און ד"ר דראַבּקין אין פּט"בּ

ועגן אָנקומען אין ראַבּינער+סעמינאַר- ,
| אַ
קלייטל ,געווען אַ העבּרעיִשער לערער - ,און .אַז פון זיין פּלאַן אין גאָרגישט
זשורנאַליסטישע טעטיקייט .אָנגעהױיבּן אַ-רוֹיסגעקומען ,זיך גענומען צו וועלט.
מיט
קאָרעספּאַנדענצן אין די יידישע לעכער בּילדונג ,זיך בּאַקענט מיט דער

| לעמבּערגער .צייטשריפטן ווכּרמל" ,עדער
! וועקער" ,געשױיבּן בּילדער פון גאַליציש . :און שפּעטער זיך אויך

רוסישער

און דײיטשישער

ליטעראַטוף .

אָפּגעגעבּן מיט
פּראַנצויזישי און לאַטײן ,זינט

יידישן פּראָװינציעלן לעבּן א"ט אקליינע  .שטודירן
שפּי
אוועלגטעיל,עך" סאאַין דער וינער ײידישער  6881האָט ער פיל געשריבּן אין װהמליץיי,
ט
ירישע | פעליעטאָנען

אין

זרישאַ'ער שטאָדטזאַכען"  --אַ בּײילאַגע,

/

{הצפירה" ,זהיום" א .אַנד ,,אַרױסגעגעבּן -
אַ חיבּור .קאבּרבּנאלי ,איבּערגעַזעצט אויף -
2

-

גמזו '--גנעסין  --געביט

503

העבּרעיִש שעקספּירס אקיניג לִיר" ,מינ:
סקיס

חדי בּאַלאַגערונג

אָנגעעריבּן פּאָעמען

|אאַזיוו,

ער האָט

זעצונג זיינען אַרױס אויף יידיש :צויי
קלענערע נאָװעלן ,חמעשח אָטעלאָז און.

פון טולטשין",

אצדקיהו",

עעזרא"

אויך געשריבּן

אין

יידיש און צ"א פאַרעפנטלעכט זיין פּאָ:
פּולעח ליד זאַ ייד אין געבּוירן" און די
פּאָעמע חיוסל בּערס און יוסל שמעיה'ס"
וין י .ל .פּרצעס חיוד ,בּיבּליאָטעקײבּ .ז

און בּ )11 .בּיידע איבּעױגעדרוקט אין מ,
בּאַסינס אַנטאָלאָגיע מיט זיין בּילד ,ל'

| ווינער אין זיין +/

און נאָך אים

די

ווייזן ניט ריכטיק אָן אויף ג ,,וי

אויף אַ פּסעװדאָנים פון י .ל ,פּרץ,
דור

רבּנין

894

סאַמואילאָװיטשײ,
יזסאַמואיל
איבֿערז.
פון מ.
ז
י
ל
ב
ּ
ו
ֹ
ר
ג
(וכּלל:בּיבּליאָטעק",

בּערלין )2291 ,און זיין גרעסערע דער:

ציילונג פאפרים מרגלית" (אין העבּרעיש
זאצל") ,איבּערז .פון י ,מייזעל (ווילנער

פ"ג פון בּ .א .קלעצקין ,5291 ,ז"ז - =:)671

ג .איז אײינער פון די פיינסטע א
אָריגעלסטע שילדערער פון דעם יידישן
אינטעליגענט ,פון זיינע ליידן ,פון זיין
איינזאַמקײט און זיין אָפּגעריסנקײט,

 ;10 ,90ה .ד ,נאָמבּערג, ,ש,טילע טריט".,
,היינט- 31911 ,/א .װילגער ,איוד ,װעלט",3191 ,

וסופריו" .,ח"א,

גגעםין ניסן-אורי (---2581זן )3191

געבּ .אין סטאַראָדובּ ,טשערניגאָװער גובּ,

 11נ .מיזיל ,סו 81 1111 ,4191 ,הײגט",
 741 ,5291א .צייטלין ,ל,יטערארישע בלעטער",61 ,

בּאַק
ומען אטרַאַדיציאָנעלע יידישע דער:
ג
,
ציונ האָט ער שוין צו  71יאָר אָנגע( :ח- =-81
| =) געבּ ,אין גאָרליץ,
שרי
בּן זיינע ערשטע דערציילונגען אין {מערב 4גאַליציע ,צוֹ  11יאָר פאַרלוירן
הע
ב
ּ
ר
ע
י
ִ
ש
,
װ
א
ָ
ס
ז
י
י
נ
ע
ן
א
ַ
ר
ױ
ס
א"ט חצללי דעם פאָטער און צװאַמען מיט דער
ח
י
י
ם
"
(
פ
"
ג
/
ת
ּ
ו
ש
י
ה
"
1
8
 .)99דערנאָך
עלנט און אָרעם איבּערגעבּליבּענער פאַ:
ה
א
ָ
ט
ע
ר
ג
ע
װ
א
ַ
נ
ד
ע
ר
ט
איבּער פאַרשײ;
מיליע אױיסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע:
ד
ע
נ
ע
ש
ט
ע
ט
אין רוסלאַנד ,האָט אין שפּעטער געװאָרן אַן אַקטיאָר און דאַן
ע
ר
ג
ע
ץ
קיין רו ניט געפונען און געָ :אויך ד'רעקטאָר פון אַן אייגענעם פּאַפּו:

געבּיל נחום  2מענדל ,מאַקם).

לעבּט אין דחקות .אין  ,5091ווען ער
האָט געוואוינט אין ווילנע אויף אײן

לערן מעלאָדראַמאַטישן טעאַטער אין ג"י,
האָט זינט  8981פאַרפאַסט אגַאַנצע רײ

ידישן

וכּדומה

קװואַרטיר

מיט

נאָך

אַ יונגן

שרייבּער ,האָבּן זי בּיידע געהאַט איין
מאַנטל בּשותּפוֹת 7091 .אײיגגעלאַדן פון
| זין חבר * ח .בּרענער קין לאָנדאָן,
געאַרבּעט

אין זהמעורר",

מעלאָדראַמעס,

לעבּנסבּילדער

פּיעסן פון שונד :רעפּערטואַר ,וי אדער

זעע קעניג" (פון ענגליש)/ ,דאָס יידישע
האַרץ אָדער טענער פכוּןלינדריי (,)4091

דאַן אַװעק

חדי פאַרשיקטע" (7091), חדי רעװאָלי:

געשריבּן װײניק- ,צ"א ארפַצענזיע .אין

זשאָרזש דאַנדען" ( ,)1191חקאָשוט לאָ

| קיין ארץ:ישראל ,אָבּער אינגיכן צוריק:
ציאָן אין פּאָרטוגאַל" ,,שקעניג און וַבַּיו
געקומען
קיין רוסלאַנד ,די לעצטע יאָרן ( ,)0191דער חטא" ,זאַמעריקאַנער קיג:
פון זיין
ל
ע
ב
ּ
ן
ג
ע
ו
ו
א
ו
י
נ
ט
אין פּאָטשעפּ ,וואו דעו" ,חדער בּעל:הבּית" ,װאַמעריקע
זיין פא
ָ
ט
ע
ר
א
י
ז
געווען רב .אויף יידיש גנב"= ,חאַ פרויס האַרץ"  --פון מאָליערט
זפּאָלקסשטימע"
גערטגער"

און דערציילונג

/אין

(אַליין איבּערזעצט פון העבּ?

רעיש קורץ פאַר זיין טויט; .אין װיוך.

וועלטי ,3191 ,ש}) .אין פרעמדער איבער?

יאָש" ,,חדעם רבס טאָכטער" ,דאָס גאַסן:

מיידל" ,הערשל אָסטראָפּאָליער ,װקאָ:
לומבּוס" ,חווען אפַרוי שווייגט", ,שיינע

!| פרויטן"

(,)2091

זטאַטף? מאַמעס.

צרות 

| 85

אָדער דער יידישער סאָלדאַט"--איבּער:
געאַרבּעט פןן בטאָ+מאַשעװסקי (;4091
| געדרוקט אין װאַרשע --- ,)7091 ,חקוֹל.
שופר" ( ,)1191זפּאַרקויפטע נשמות"---

נאָך פּאָטאַפּענקאָס זצוויי דורות" ,זדעם
פּרעזידענטס טאָכטער" ,אדער יצר:הרע",
יי=דיגער"/ ,די שטאָט:
אדי =מפאָּרארַל

| זונדערס פּאָפּולער זיינען זיינע לידער
זהוליעט ,הוליעט ,קינדערלעך" ,חקינדער?
יאָרן ,װאָס זיינען אַרײן אין דער אָפּצ
רעטע פון בּועז יונגוויץ חדי רומענישע
חתונה" .אין בּוכפּאָרם אקַליינע זאַמלונג -
לידער א"ט זפאָלקסטימליך" (פ"ג װדאָס
בּיכעל" קראָקע": ,0291 ,ז  ,)23בּאַשעם=
טיקט אין .קראָקע אַלס טישלער,

גנבים" ( ,)2191אַ מיידלס חלום" ,קבּלינ?

ג-עמע יאָהאַן .װאָלפנאַנג (0וע82/

דע מענער אָדער דאָס לעבּן אויף סע:
קאַנד:עװועניו" , זנאָך  61יאָר",)4191( ,
די

יי

עטע-
ג-
געבּיל  ---געבּירטיג -

|

מאַמעס ינחת"

60

= )2381 111/22-+9גרעסטער דייטשער
דיכטער ,גרויס אויך אַלס פילאָסאָף ,איך
דער נאַטורװיסנשאַפט אַ פאָרלויפער פון
טשאַרלז דאַרווין ,יינגלווייז געלערנט
פלייסיק יידיש בּיי אַ משומד און איך.

( ,)5191זא מיידלס

נקמה" ,אדאָס ריינע געוויסן" ,זדי בּייבּי?
פרוי"י ( ,)6191זפּאַבּליק אָפּיניאָן" (,)7191
רז ,פון
ּע--
װאָנשטענדיקע מאעניטשבן"
װקאַמאָן קלעי" ( ,)8191זאיידעלע גע:
פילן"? ,הייליקע ליבּע" ( ,)9191װאַ מאַנס

דעם חראָמאַן" אין בּריוו ,װאָס ער האָט.
געשריבּן צו איבּן זיך אין די  6אָדער
 7געלערנטע שפּראַכן ,האָט ער אויך

/שפּילצייג" , זאַ מאַמעס געבּעט" (,)0291

זקינדער:יאָרן"-נאָך איבּסענס חדי וויל:

אָפּגעגעבּן אַן אָרט דער יידישער שפּראַך

זאַלץ פאַר ליבּע" ,זצו פיל.

(דעם דאָזיקן חראָמאַן" דערמאָנט ג .אין
שיר"
זדיכטונג אונד װאַהרהײט?) ,אַ
אין יידיש פון דעם :71יעריקן ג ,לכּבור

דע ענטל",

געלט" ,חצרוֹת פון ליבּע" ( ,)1291װדער
גרויסער מאָמענט? א .אַנד ,װי אױיך
צוזאַמען מיט ראָזענבּערגן {אויפן לייטער -

דער חתונה

פון לעב" ( ,)0291אוּן מיט; שטיינבּערגן
װפאַרלאָרענע יוגנט" (,)8191
,פאָרװוערטס",
בּ , גאָרין ,רשימה,

 -טעקסטאָר,

האָט זיך אויפגעהיט

אין דער

אין

פראַנקפורטער שטאָט:בּיבּליאַטעק,
דעם אַזױי:גערופענעם אַלטאָנער 7מ/ ,,6901

זט ( 42 03/זכרונות פון ג;).

| געבירטיג מרדכי י 7

פון זיין פעטער,

דעם זרופא"

װאָס מ'שרייבּטיצו ג--ן ,איז קענטיק
דעם מחבּרס בּאַקאַנטשאַפט מיט דעם

== /

יידישן פּורים:שפּיל חמכירת יוסף" ,װאָס
איז אין פראַנקפורט געשפּילט געװאָרן

געבּ .אין קראָקע .בּיז 01
|=)
יאָר געלערנט אין חדר ,דערנאָך גע= אָנְהֵייבּ  81יר"ה מיט .גרויס פּאָמפּע און.
װאָרן טאיַשלער?אַרבּעטער ,אונטער דער | איז דאָרט אויך אָפּגעדרוקט געװאָרן אין '
אַ בּיכל ( 0171איבּערגעורוקט פון דעם
השפּעה פון א .רייזענס ליטעראַרישער
טעטיקייט

אין קראָקע ,אָנגעהױבּן

פערראַנקפורטער
רעקטאָר פון ד

צו

דרוקן יידישע לידער און אויך טעאַטער?
רעצענזיעס

אין

חסאָציאַל = דעמאָקראַט"

  - ,6091בּעת זין פֿײעריקן מיליטער2דינסט

אין

דער עסטרייכישער

אַרמײ

:

גימנאַ? .

זיע יאָהאַן יאַקאָבּ שודט אין .דעם 35טן.
טייל פון זיין גרויס װערק' (סוסמוטטן.
0611660108שטאזסוא),

ז-יין  קוק אויף

-יידיש האָט ג ,אויסגעדריקט אין מאַנכצ /

אין דער וועלט:מלחמה ,פאַרפאַסט אַסך בּאַמערקונגען אין זײַנע ווערק ,וי חדל 
לידער מיט מעלאָדיעס ,פון װעלכע .יודענשפּראַכע .האַט עטװאַס פּאַהעטי 
בּאַראָקע ייודענדויטש?ש.
חדאַס
מאַנכע ווערן געזונגעןאין גאַליציע ,בּאַ
שעס",

795

געטע ---געלגאַרט

|

חדער אַקצענט איינער אונערפרויליכען
שפּראַכע?

יודענדויטש

| = ד"ר װאַלטעה אי בּערענדזאָן,

;1291

בי ג ,".אין  042ש611012מ11 ,411ש72.

;די אנשאונגען ג--ס פאָן דער דויטשען שפּראַי
מע" זיו / 532

|

|

געלבּאַרם װאָלף (ב' תשרי --2881
| ) געבּ ,אין אַזאָרקאָװו ,לעבּן

לאָדז ,זיין פאָטער ,אַ בּאַוואוסטער בּעל:
תּפילה אין דער געגנט ,האָט אים אויס.
נויט צו  9יאָר אָפּגענומען פון חדר און

אָפּגעגעבּן פאַר אטַוכװעבּער.
אין יאָרן אַרוֹם

ערשט

האָט ער אַלס אַװטאָ:

דידאַקט אויסגעלערנט זיך דייטש און
רוסיש ,פלייסיק געלײענט די דייטשע

| ליטעראַטור ,געשיכטע ,פילאָסאָפיע .צו
 3יאָר געשיקט קיין בּערלין ,וואו גע:
ענדיקט אוַועבּער-שול 6091 ,צוזאַמען

מיט הונדטרטער רוסישע בּירְגער ,דאָס
רוב  --יידן ,אַרױסגעשיקט פון פּרײסן,
פאַרבּראַכט עטלעכע חדשים אין קאָפּן?
| האָגן ,,דאַן אַװעק

קיין אַמעריקע,

ואר

בּאַשעפטיקט אַלס זײדװועבער .זיינע
ערשטע זאַכן זײינען געװען געדרוקט
אין אַ דייטשער

,406

צייטשריפט 3110-ש זסס

 -,8091זינט

געדרוקט

9091

דערציילונגען אוֹן בּילדער אין דער פ,
א .ש ,?.זדאָס אידישע פאָלק" ,זנייע
צייט" ,זצוקונפטח און כּמעט יעדע װאָך
אין דער טעגלעכער װװאַהרהײט",

בִּיז

-

|

895

בּלאַט אונטערגעגאַנגען .איך בּונפאָרם --
אַ זאַמלונג דערציילונגען און סקיצן אויס
דעם יידישן לעבּן אין אַמעריקע א"ט
חפריידען

און ליידען" (ליטעראַרישער

פ"ג" ,נ"י  ,0291ז"ן ,)232

געלבּאַרט מיכל (1ט---9681 12/
) געבּ ,אין אָזאָרקאָװ ,פּױלן,

בּיי זין

צו  6יאָר געװאָרן מאשַורר

פּאָטער ,אַן אָנגעזעענעם ייד און שיינעם -

בּעל:תּפילה ,אין איַאָר אַרום  --בּיים
שטאָטישן חזן ,דערנאָך

חזן ;

בּיים קוטנער

צו  51יאָר  --כאַריסט פון דעם

גרויסן יידישן טעאַטער אין לאָדז ,צו
 -- 6דיריגענט פון דער | שטאָטשול
דאָרטן ,גרינדעױ און דיריגענט פון

;הומיר":כאָרן  -אין פאַרשײדענע

שטעט

פון פּױלן ,שפּעטער בּאַטײליקט אין אַ
יידישער טעאַטער-טרופע ,פאַר וועלכער

אויך געשריבּן אָפּערעטן ,פּצַרפולקומט
זיך אין מוזיק בּיים בּאַואוסטן יידִישן
קאָמפּאָזיטאָר מתֹּתיהו בּענסמאַן ,צ2ו2
יאָר איינגעלאַדן אַלס דיריגענט פון א
יידישן געזאַנג-פאַראײן אין פּעטערסאָן,

אַמעריקע ,פאַרעפּנטלעכְט אַ סעריע אַח:

טיקלען איבּער יידישער מוזיק אין דעם
ניוײאַרקער ציוניסטישן אָרגאַן זדאָס /
אידישע פאָלק",3191 ,

דאַן בּין 0291

מוזיקקריטיקער פון קטאָג? ,אויך א'פּ
בּן:אהרן ,מיכעלע אָזאָרקעװער ,אברהם
ליצאַטו ,זיך אוֹיך בּאַטײליקט אין דעם

זי האָט זיך צונויפגעגאָסן מיטן װטאָג",
 1פאַרעפנטלעכט אין ?טאָג" און אין
דער טעגלעכער זצייט" עטלעכע אַר,| -אידישען זשורנאַלײ א .אַנד ,האָט פיל
חודש:זשורנאַל

חדער

פרינד",

פילאַ=

דעלפיער ?אידישער וועלט" ,טאָראָנטער .

טיקלען וועגן יידישע געזאַנג:פאַראײנען

און יידישן כאָר-געזאַנג.

 2291רעדאַל?

טירט אין דער װעבּער-שטאָט

סאָן אַ וועכנטלעכע
שטערן"

ציטונג

מיט אַן ענגלישער

פּעטער:

 /חדער

אָפּטײלונג

פאי"נראַפנוציןעלדע"ר מאַקס רייזין ,אָבּער צוליבּ
שװועריקייטן

איז דאָס װואָכג2

אויפגעטאָן פֿאַר דער יירישער מוזיק אין
אַמעריקע

אויך

דירעקט,

דורך שאַפן +

קאָמפּאָזיציעס צוֹ די װערטער פון כּמעט /
אַלע יידישע דיכטער ,בּאַזונדערס די
יונגע ,וי לייוויק ,מאַנילייבּ ,מ ,ל ,האַל?

פּערן ,א ,לוצקי א .אַנד .אַ.לס געזאַנג?,
לערער

פון די יירישע אַרבּעטער:רינג; -

05

|

'

|| געלבּאַרט  =-געלבּער

יי

י

י

0

שילן אָנגעשריבן איבּער  05קינדער| :געמאַכט די גאַנצע  4יאָר מלחמה אויפן

לידער ,פון וועלכע
לצכט אין דער

אַ טייל פאַרעפנט;

טעגלעכער

סערבּישן ,איטאַליענישן און בּאַלקאַנישן.

,פרייהייט"

צװאַמען מיט נאָטן .האָט אױך פאַף:

אינטערעסירט דעם אַמעריקאַנער מוזיק;

פאַרלעגער יוסף פּ .קאַץ צו דרוקן יידי;

פּראָנט .זינט סוף  8191אין ווין ,ואר
אַחוץ פּאַליטיש:געזעלשאַפטלעכער טע:
טיקייט אַלס אַקטיװער מיטגליד פון דער

ציוניסטישער פּאַרטײ (ער אין אֲגב גצ

שע מוזיקאלישע װערק צו די ווערטער
פון די בּעסטע יידישע דיכטער ,גע :ציוניסטישן קאָנגרעס אין ווין) ,,בּאַשעפ;
האַלטן לעקציעס וועגן יידישער מוויק ,טיקט עי זיך דערהויפּט מיט יידישהיסטאָ:
| א
|ישע פאָרשונגען ,בּאַזונדערס אין די
ילוסטױירנדיק זיי דורך אייגענעם גע; ר
ווען דער אָרגאַניזאַטאָר פון דעם :41טן

זאַנג ,אַראַנזשירט אַ סך יידישע פאָלקס:

לידער פצֵר סאָלאָ און כאָר.,

געלבּער (נחום-מאיר) מאַקם (/ד2

1

) געבּ .אין לעמבּערג,

אין אַ פרומער מתנגדישער משפחה.
זיין פאָטער ,נחמן ,אַ לאַנגע צײט

| = מיטאַרבּעטער פון

דער

בּראָדער

שריפט

טעטיקייט אָנגעהױבּן מיט קליינע היס?
טאָרישע סקיצן און שטודיען אין לעמ"

בּערגער סטודענטן:זשורנאַל חסנונית"
א"ר פון ג .שאָפּמאַן און יוסף טענענ:
בּוֹים ( )11---0191און שפּעטער אין דער
פּױליש:יידישער  ,0/211018פאַרעפנטלעכט /

|אַגאַנצע  ריי :גרעסערע

העבּרעיש:משבּיפ

לישער

|

ווינער

מלוכה?אַרכיוון.

-

ליטעראַרישע

און קלענערע

היסטאָרישע אָפּהאַנדלונגען,

צײט? /

ספּעציעל

אויפן געבּיט פון דער געשיכטע פון די

פּוילישע יידן אין 111טא און א1א יר"ה
אין פּאַרשיידענע יודאַיַסטישע זשורנאַלן- ,

/עברל 

אנכיי ,האָט אים
געגעבּן אַשטרעג:

דערהױיפּט

גע יידישע דער?
| ציונג; געגאַנגען.
אין חדר ,אָבּער אויך בּאַזוכט דגיימ?

|נאַזיע אין בּראָד ,גלײיכצייטיק זיך פאַר.
פולקומט אהיעןבּרעישע און יודאַיסטל:
שע לימודים און געשטאַנען אונטער

פּױיליש,

אויף

דײטש,

אױיך

אין דער 28ע021ס -קמם,,

אוף
און.

אַגרױסע צאָל קלענערע ליטעראַרישע 
ה-יסטאָרישע און פּאָליטישע אַרטיקלען
אין העבּרעיִשע,

.

פּוילישע און דייטשע /

צייטונגען ,אויך אין די יידישע ---לעמ

בּערגער ײטאָגבּלאַט" ,װאַרשעװער עדאָס

דער השפּעה פון דער ציוניסטישער בּאַ- :יודישע פאָלק" ,ווינער איודישע מאָר:

וועגונג = ,אָרגאַניזירט צװישן דער יידי;

-שער שטודירנדיקער יוגנט אין גאַליציע

קרייזלעך פאַר יידישער און העבּרעישער.

ליטעראַטור

און געשיכטע.

שפּעטער

שטודירט געשיכטע און פילאָסאָפיע אין
ווין און בּערלין ,וואו אויך געהערט די

גענפּאָסט?
4 1

א .אַנד .אין בּוכפאָרם:
6ז|סכן 460 003 16ען 610

(פ"ג רל.עוויט ,ווין און לייפּציג,3291 ,
זִ"ז  )532און מ660חטמז/ג|  162פא

(דערז .פ"ג  ,4291ז"ז -- )562אַזאַמלונג
אָפּהאַנדלונגען ,אויפן גרונד פון אַרכיו=
פאָרשונגען ,אויס דער געשיכטע פון די
יידן אין פּױילן און עסטרייך ,צ"א װעגן 

לעקציעס
זיידישער לפעוהןראַהנעשרטמאאַַלן בָּהָן 1אין דער
ט".
 44בּאַקן?
מען דעם טיטל ד"ר פוֹן װינער אוני; בּערעק יאָסעלעװיטש ,בּערנשטיין ,מענדל
ווֹערסיטעט - .אַלס .פראָנט:אָפּיציר .דורם? -לעפין ,בּערל בּראָדער ,דער פּראַנקיס 

.

|

10

געלבער---געלער --גערבּאָװאָי  --גערסטעל ---געויץ |

204

|

גערסטעל ר' זאב-װאָלף --- 0681

טישער בּאַװעגונג ,חסידות ,השכּלה
אאַזיוו .האָט אויך אַרױסגעגעבּן די
פּראָטאָקאָלן פון דער קאַטאָװיצער קאָנ :גאַליציע ,שטאַמט פון חכם צבי פון איין
פערענץ (פ"ג מ ,היקל ,ווין  -בּרין - ,9191 ,צד און פון דעם רבּין ר' העשעלע פוך +
) געבּ .אין יאַרטשאָוו ,מזרח?

מיט אַן אַרײנפיר) און 640015061/8 --

דעם אַנדערן,

{ 536180061ז 006101מ6822/10600 2/ן זט2

איז ער אַרױף

(ווין ,0291 ,,ז"ז  ;)14אין פּויליש--אַ בּוך
ישטודיען צו דער געשיכטע פון די יידן
אין דער קראָקעווער רעפּובּליק" (קראָקע,
|
 ,4ז"ז ,)16
,וקונפט" ,3291 ,וא.
י ,נ ,פרענק ,צ

געלער חיים (-- 0981 0/3

) געבּ ,אין סניאַטין ,מזרח?גאַ2
ליציע ,בּיז  02יאָר געלערנט אין דער
ישיבה ,דאַן געענדיקט גימנאַזיע און די
ווינער האַנדלס:אַקאַדעמיע ,זינט 6091
זיך בּאַטײליקט

שער

פּרעסע,

אין דער

גאַליציש:ײדל:

װי לעמבּערגער

װטאָג-

בּלאַט" ,קראָקעװער ײטאָג" ,פאילוסטריף:
טע צייטונג" ,אין דער שווינער יידישער

נאָך גאָר אַ יונגערמאן,
אויפן כּסא:הרבּנות

אין

זיין שטעטל און איז דעריבּער בּאַקאַנט

אין גאַליציע א"נ חדער יאַרטשאָװער רב".,
זיין ערשטער

חיבּור איז געװען

חספר

דברים נפלאים על מדרשים פּלאים" ,גאָ/ +
דרוקט מיט הסכּמות פון מלבּי"ם א .אַנד,
| שפּעטער האָט ער זיך אָנגעהױבּן אָפּצַןף
געבּן מיט אַסטואָנאָמיע ,בּאַטאַניק ,אָר=

ענטאַלישע י לשונות  --פאַרשטייט

זיף.

אויף אַ היימיש?געבּאַקענעט . ,בּטלגישן.
אופן ,אָבּער דאָס שטעטל האָט ניט געַ:
קאָנט משיג זיין ,אַז אַ רב זאָל קוקן אין
הימל אַרֹיין דורך אַ שפּאַקטיוו ,גין
קלייבּן אין פעלדער גראָזן און קרייטעב= -

מאָרגעגפּאָסט" .,װי אויך אין די ני=  צער וכּדומה און װאָט אים אָפּגעזאָגט
יאָרקער זיידישעס װאַכענבּלאַט" ,װיידי2
שעס טאַגעבּלאַט? 4291 ,געשריבן בּריוו
פון טשערנאָוויץ װעגן דעם יידישן טע2
אַטער און יידישער קולטור-טעטיקיט

אין רומעניע (פליט .בּלעטער",)43 ,72 ,
גערבּאָװאָי אברהם

(1א--6981 02/

געבּ .אין בּאָבּריניעץ ,כערסאַנער גובּ,
 1צזזאַמען מיט די עלטערן אויסגע=
װאַנדערט קיין אַמעריקע און זיך בּאַ:
זעצט אין פילאַדעלפיע 8191 ,זיך אָנגע?
שלאָסן אָן דעם ידישן לעגיאָן0291 ,
צוריקגעקומען קיין פילאַדעלפיע .זינט
 7191זיך בּאַטײליקט אין חקונדס" ,דעם

פרובןּנות .דאַן האָט ער זיך בּאַזעצט
אין לעמבּערג .,וואו ער איז זיך מפרנס

פון פאַרקויפן גראָזן און קרייטעכצער
אין די אַפּטײיקן און פון אייגענע

גע=

דרוקטע בּיכלעך אין לה"ק און יידיש,
לוחות ,הספּדים (למשל; ,אויף די
קרבּנות פון לעמבּערגער פּאַגראָם )8191
אאַזיװו.,

צװישן זיינע חיבּורים איו אויף /

פאַרהאַן אַן עברי:טייטשע

איבּערזעצונג .

פון פראַגמענטן ש"ס ,סגולות ,װאַ לעהר2

בּוך צום ערלערנען די אָריענטאַלישע.
שפּראַכען און שריפטען",
גערץ מ( .װ- =- 2981 1/

זשורנאַל פון די לעגיאַנערן ז .װיינפּער

) פּטעװדאָנים פון גרשון מאַװ?

און י ,קריטשמאַר=יזרעאלי אצום בּרעג"
און דערהױפּט אין דער פילאַדעלפיער
זאידישער וועלטי ,ווא פאַרעפנטלעכט
לידער ,פּאָעמען ,זערינערונגען פון אַלע
גיאָנער" ,פּובּליציסטישע אַרטיקלען ,דאָס

שאַוויטש .געבּ .אין היקעל ,קאָװונער

| רוב א"פ אברהם סירא ,אברהם בּן שמואל,

געגנט ,צוֹ  7יאָר מיט די עלטערן ארי
בּערגעפאָרן קיין ריגע ,בּיז  21יאָר גע:
לערנט אין חדר און אין אַן אָוונטשול;
סלאָבּאָדקער .מוסר:ישיבה יכנסותישראלי,
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| =גגער
עץר-צ-אָן

אין דער מיר ,צו  91יאָר געקומען קיין
ווילנע ,וואו זיך פאַרנומען מיט לערעריי.,
אָפּגעדרוקט דעם ערשטן פעליעטאָן אין
ליפּמאַן לעווינס חווילנער װאָכענבּלאַט",

4

װאָס ער האָט דורכגעפירט אפַאַרגלייך
צווישן יידִיש און מיטל:הויכדײַטש

געקומען אין ריגע ,זביּךאַטײליקט

פיטל ועגן יידישן װאָרט:אוצר ,װאָס
טייטשט אויס די אָפּשטאַמונג פון 424
אייגנטימלעכע יידישע ווערטער ,וועלכע

אין דער רוסישער פּרעסע ,זינט 8191
מיטגעאַרבּעט אין דער יידישער סאָװע?

שטענדיקער

קומען שוין ניט פאָר אין דער דייטשעף 

מיטאַרגעטער און פעליעטאָניסט פון רי
גער זאידישע פאָלקסשטימע" און "דאָס

ישפּראַך .,איצט איז ג ,אַ לערער אין
אַ יידישער שול אין האָלאַנד,

פאָלק" ,וועלכע צייטונג געגרינדעט צו2

פאבּיוס שאַך ,אין יוד"8 ,2091 ,

זאַמען מיט ד"ר העלמאַן .לעטלענדישער
קאַרעספּאַנדענט פון ני=יאַָרקער װמאַר=

גען זשורנאַל" ,זיין שאַרזש:אײנאַקטער
חהינטער די קוליטן פון רעדאַקציע" איז
אויפגעפירט געװאָרן אין ריגע ,עסטלאַנד
הי
א .אַנד,
'
גערצאָן יעקב -- 781.
יגעב .אין קעלן ,אַלס סטודענט פון הי
דעלבּערגער אוניווערסיטעט האָט ער
| אונטער דער דירעקטער השפּעה פון טע
אַדאָר זלאָציסטי (זע) זיך פאַראינטערע?
סירט מיט דער בּיז דאַן אים לגמרי
אומבּאַקאַנטער יידישער שפּראַך און ער
האָט איר געווידמעט אַ ספעציעלע די
יסערטאַציע ,װאָס האָט אים געגעבּן דעם
טיטל ד"ר .די דאָזיקע דיסערטאַציע,

און

געשאַפן אַ סכעמע פון די בּאַציָונגען.
צוישן די בּיידע שפּראַכן .צום סוף פון -
זיין ווערק בּרענגט ער אבַּאַזונדער קאַי /

אין דער 142ח 60092218 090002און אויך

טישער פּרעסע .שפּעטער

--גפגי

==

יי
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ריכאַרד

לעװע ,אין  12201160-0801-זט? ז6916704
6005
0205
044
6446

| שטראַסבורג,

,4

ז"ז 051 ---34

אָ ,מייזיגגער-.,

אין 1003912. 41 6009106400000 6112406012

 8041 2091 111ד"ר א ,לאנדוי ,אין . 00512/.

|

 681 600500646 6120101002ב,4 63 ,
ב .בּאָראָכאָי ,בּיבּליאָטײיק פון
זיז 8621--262
נת פּרילוצקי,
נומ2221 .
יידישן פילאָלאָג,

פקונסונאנטיזם",

זײז 111--11/14ש }682ד"ר מ,

װײנרייך ,ש,טאַפּלען" ,זײז ,81---71

)

ט--3 62/
(גפני (מ.
פּסעװדאָנים פון משה וויינשטאָק,
געבּ ,אין יאַס ,רומעניע .זיין פאָטער,

יאָסל חלפן ,האָט אים געגעבּן אַ יידישע
דערציונג אין חדר און ידישע שולן;

שפּעטער האָט ער זיך אָפּגעגעבּן מיט

זעלבּסטבּילדונג אוֹן  1191בּאַקומען דעם
פאַרעפנטלעכט א"ט /610 6060:0691061
טיטל דאָקטאָר:מעדיצין פון יאַסער אוני?
6חפֿ  --6005אַ גראַמאַטיקאַליש לעקסי? | ווערסיטעט ,פּראַקטיקירט אין גאַלאַץ,
קאַלישע אונטערזוכונג פון איר דייטשן נאָך פון זיינע יינגסטע יאָרן ,פאַרקערג:
גרונד:בּאַשטאַנדײ (קעלן ,2091 ,ז"ז  ,)431דיק אין יידישע אַרבּעטער-קרײיזן ,זיך
איז איינע  פון  די װיכטיקסטע אַרבּעטן
צוגעבּונדן צו דער יידישער ליטעראַטור

אויפן געבּיט פון דער יידישער שפּראַכ?
װיסנשאַפּט ,,דער ערשטער פּרוּוו פון אַ

און זינט  5091פאַרעפנטלעכט סקיצן.
דערציילונגען ,שירים און פעליעטאַנעד

אין דעם פּוקאַרעשטער װאָכנבּלאַט
יזהיועץ" א'פּ מוש"ק .זײַנע שירים.
און פעליעטאָנען זיינען אויך געדרוקט

יידישער ויסנשאַפטלעכער גראַמאַטיק,
ניט קענענדיק דאָס לעבּעדיקע ידיש
און אויך ניט העבּרעיש און סלאַװיש,
איז ג .אין אַ סך פראַגן געבּליבּן אומבּאַ - :אין דעם יאַסער זשורנאַל שליכט" ,5191

האָלפן ,ער האָט אָבּער דעם פאַרדיגסט,

האָט איבּערגעזעצט פאַר דער רומעניש:
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| = גפני  --גראָבּ  --גראָבּאַרד
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|

גראָבּאַרד בּנימין (---2981 0/3

יידישׂער װגש6ג( 11גאַלאַץ) שירים פון
פּרץ ,בּיאַליק ,אברהם רײזען ,יעקב
גראַפּער און אויך אין יידיש איבערגע :קער געגנט ,אין אַ משפּחה פון רבּנים
זעצט שירים פון רומעניש ,פון אוננאַ 2און כּלי:קודש ,געלעױנט אין חדר ,בֵּית;
המדרש ,בּיים שטאָטישן רב און אין דער
 ריש (צ"א אדער אַפּאָסטאָל" פון א .פּע:טעמי) ,פון רוסיש (פון לערמאָנטאָו |מאַקאָװער ישיבה ,וואו זיין פאָטער איז
געווען ראש:ישיבה (און שפּעטער משולח
:
און פון פּושקין).
אירער) ,נאָך אין פאַטעױס הױז זיך
גראָבּ יוסף (/שװ-- 1881 42
בּאַקענט מיט דער העבּהעישעףח און
) געבּ .אין בּאָלשװעץ ,לעבּן האַ.
ליטש ,מזרח:גאַליציע ,פרי געבּליבּן אַ יידישער ליטעראַטור ,צוֹ  41יאָר געלי?

|) געבּ .אין שרענצק ,פּלאָצ?

| יִתוֹם ,האָט ער צו  21יאָר זיך אַװעק :ענט לעקציעס פּאַר אַרבּעטער װעגן גע:
געלאָזט צוֹ פוס אין דער פרעמד אַרין שיכטע ,יידישע און העבּרעישע ליטע?
און פאַר זיין שיינער אַלט:שטימע צוֹגעַ=.
גערל צום סטאַ:
נומען געװאָרן פזאַירנאַ

ניסלער חון ,זינט  1091וואוינט ג .אין
ווין ,וואו ער איו קאַנטאָר אין אטעַמפּל,

|ליטעראַרישע טעטיקייט האָט ג ,אָנגע:
הױבּן צו  22יאָר ,און ניט קענענדיק
אַלײן נאָך יידיש שרײבּן ,האָט ער די
ערשטע צייט זיינע זאַכן דיקטירט ,זינט
דאַן האָט ער פאַרעפנטלעכט אַרטיקלען,

פֿעליעטאָנען און סקיצן אין חדעם אַמע?
ריקאַנער" ,זאידישען קעמפּפערײ ,װפאָר:
ווערטס" ,בּוקאַרעשטער זהיועץ" ,אַדע=
סער זגוט מאָרגעף ,רײישער זנײער
/טאָג",
פאָלקסצייטונג" ,קראָקעװער
חסאַנדצער צייטונג" (נייסאַנדץ) ,סאַנאָ:
קײעפראָלקס:פריינד" ,סטאַניסלער חיוד"- ,
זווינער מאָרגענפּאָסט" ,חווינער מאָרגעג:

צייטונג" א ,אַנד ,,דערהויפּט אָבּער אין
לעמבּערגער חטאָגבּלאַט" ,אויך אין דער
דייטש:יידישער פּרעסע .אין בּוכפאָרם אַ
זאַמלונג סקיצן ,הומאָרעסקן און בּילדער
(פון שטעטל ,פון ווין און קריגסזכרונות)

א"ט עגעזאַמעלטע שריפטען" (פ"ג מ .היקל,
ווין--בּרין ,9191 ,ו"ז  ,)521ג ,האָט אויך

פאַרפאַסט לידער מיט טעקסט און מוזיק,
געווען מיטגרינדער פון עדער פרייער
יידישער פאָלקס-בּינע" און יידישן געזאַנג?
פאַראיין אין ווין ,געשריבּן פאַרן טעאַטער. ,

ראַטור ,סאָציאַלע ענינים אאַז"וו ,צו 51
יאָר אַנטלאָפן פון דער ישיבה קין

דייטשלאַנד שטודירן ,אָבּער לאַנג דאָרט

ניט געקענט פאַרבּלייבּן 0191 ,אַװעק
קיין אַמעריקע ,וואו זיין פאָטער אין
אַ רב,

בּאַזוכט אין אַמעריקע אַ גימנאַ:

זיע ,שפּעטער געלערנט אין אַ ראַבּינער?
סעמינאַר און צולעצט געענדיקט אוני:
ווערסיטעט אַלס דאַנטיסט ,פּראַקטיצירט
אין ניי אונטערן אַדאָפּטירטן נאָמען
ר אָבּערטס ,ליטעראַרישע טעטיקײט

אָנגעהױבּן  5191מיט אַױטיקלען װעגן
יידישע געזעלשאַפטלעכע

הישע ענינים
נאַלן ,וי

און ליטעראַ:

אין אַמעריקאַנישע זֹשׁוף?

41ז61ססט 60

וזטזסץ א .אַנד,
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יידיש אָנגעהױבּן

צו

ישרײיבּן ערשט  1291און זינט דאַן פאַר:
עפנטלעכט אַ גאַנצע ריי קחיטישע אַר=

טיקלען און רעצענזיעס ,דערהויפּט איבּער
די פאָרשטייעח פון דער יונגער יידישער
ליטעײאַטור אאיַןמעריקע,

אויך איבּער

די פּראַבּלעמען פון ליטעראַטור און
קונסט אין /דער פעדער" ,דער טעג:
לעכער +צייט" ,אװעגןי ,א ,.הײַזענס
חגיי?יידיש",

/פ ,א ,שׂ,

ודי פּראָלע:

טאַרישע שטימע" ,חצוקונפט" א ,אַנד,רעדאַקטיױט אַ זמ"ה פאַר קונסט און
קריטיק

א"ט

/בּאַגינען"

()2291

און

אֲ

70

|

-

! גראָבּאַרד  --גראָרזענסקי

|

| יי

בי

906

חוֹדש;זשוױנאַל .פאַררקונסט און קולטור

קוייטעןי .נאָך דער עװאַקואַציע פון

א"ט קאָטעם" ( ;2291דער :2טער ,לעצ*

ווילנע דורך די רוסן זיך בּאַזעצט מיט

טעח ,נומער ,בי דער מיטרעדאַקציע

| די עלטערן אין קאַטערינאָסלאַו ,װאו /

פון מ .ל ,האַלפּעױן אוֹן ז .װײינפּער),

| אים איז  6191געשען אגַרויס אומגליק---

אין כּתב:יד/ :פּסיכאָאַנאַליטישע שטו:
|דיען אין

ליטעראַטור",

דער ידישער

װסענסואַליזם אין דער ידישער ליטע.
ראַטור? א ,אַנד ,ג .האָט אױך איבּעף:

י

דער טראַמװאַי האָט אים אַראָפּגעשניטן
בּיידע פיס .נאָך דער מערץ:רעװאָלוציע

זיך בּאַטײליקט אין פאַרשיידענע יידישע .
|צייטונגען פון אוקראַינע ,וי קיעווער

= געזעצט אוֹיף ענגליש אַ ריי עסייען פון חפאָלקסצײיטונג" און זנייע צייט" ,אָדע5
|
ד"ר חיים זשיטלאָװסקי
סער זאונזער לעבּען" | ,חדאָס נייע ל?
1

גראָדזענסקי אהרן:יצחק (ייזתּשרי

בּעןי ,קאאַַטערינאָסלאַװער יידישער צײ:

זײין פאָטער,

טונג ,אין די זמ"בּ חצוקונפט" , חקונסט:
רינג" ,חטרעפּײ (קאַטערינאָסלאַו) א .אַנד,

 )=-געב ,אין װעק?

--

שניע ,קאַװנער

געגנט.

אַ זוןפון איוויער רב און אבַּרודער פון | אין מאָסקװער זאַמלבּוך זפרעמדס" פאַר.
דעם גאון ר' חיים:עוזר ג ,.האָט אַלײן עפנטלעכט אארַַיי
געהאַט סמיכות אויף רבּנות ,אָבּער זיך פון היינגע ,האַמסון ,בּאַלמאָנט ,טיוטשעוו.,

איבּערגעזעצטע לידער '

| פאַרנומען מיט מסחר ,צוליבּ דער אוֹמף
פאָרזיכטיקייט פון דעם קליינשטעטלדיקן
רופא בּיים בּרענגען אים צום לעבּן נאָך.
דער געבּורט  --געבּליבּן שטענדיק מיט.

לערמאַנטאָו ,פּושקין ,געטע א .אַנד,
 121צוריקגעקומען .קיין ווילנע ,פאַר
עפנטלעכט דערציילונגען און אַרטיקלען
אין דער אָרטיקער פּרעסע ,קאַרעספּאָנדירט
אין חהיינט" ,חליט ,בּלעטער" ,זינט זומער

| זיך בּאַזעצט מיט די עלטערן אין ווילגע,

 4רעדאַקטאָר פון אַ בּיליגער צײ?
טונג חדער אָװונט:קוריער" ,וואו צ"א פאַר?

אַ מוֹם אין דעם רײידאָרגאַן

צו  3יאָר

בּיז  31יאָר געלערנט אין חדר ,דערנאָף
פאַּאָר יאָר בּאַזוֹכט אפַּראָגימנאַזיע ,צ

עפנטלעכט

אַ שונד-ראָמאַן

חדי פרול".

/ 71יאָר אָפּגעדרוקט דאָס ערשטע ליד אין בּוכפאָרם :אזַאַמלונג לידער א"ט.
אין דער ווילנער קאידישער צייטונג" | 0191 ,זאיינזאַמע קלאַנגען" (ווילגע ,4191 ,ז"ד.
אַװעק קיין אױסלאַנד ,אאיַןנטװערפּן  ;)04ארַאָמאַן ײלעבּן" (פ"ג פון פּאַראיין
פון יידישע ליטעראַטן און זשורנטליסטן .
זיך פאַרנומען מיט שלייפן דימענטן ,גע:
ווען מיטאַרבּעטער אין די אָיטיקע ציינ2
שריפטן

"דער מערב",

;דער

חדער יודישער סטודענט",

שטערן". ,

אין לאָנ:

דאָנער חדאָס אידישע װאָרט א"ר פון

אין ווילנע ,3291 ,זיז 221ש 1הקדמה
פֿון משה

שאַליט) -- .זיין פּאָפּולערסט

ווערק ,אין וועלכן עס ווערט געשילדערט
פדּעסריכאָלאָגישער צושטאַנד פון אַ.
מענטשן אקַאַליקע .איבּערגעזעצט אי
פּושקינס פּאַעמע ײפּאָלטאַװע? און דעם

א .װיעװאָרקאַ ,קאָפּנהאַגענער שװאָכענ:
בּלאַט" א ,אַנד ,,מיטגרינדער פון דער
געזעלשאַפט חקולטור" אין אַנטװערפּן ,ראָמאַן .אין פערזן איעווגעני אָניעגִין.
 3צוריקגעקומען קיין ווילנע ,זיך (יפ"ג !אידיש" ,כאַרקאָװ25 ;9191 ,טע
| בּאַטײליקט

אין

די

אַרטיקע

אדער טאָג" ,אדער שטערן"

צייטונגען

און בּשעת

מלזמה--חדער פריינדיי און חדאָס פאָלק",
אַרױסגעגעבּן

אַ פּסח*בּל;:ט זפריהלינגס= {

אױיפלאַגע ווילנער פ"ג בּ .א .קלעצקין

,3

די איבּערזעצונג פזויןעווגעני /

אָניעגיןי איז אויך אויסגעניצט גצ= /
װאָרן פאַר דער אויפפירונג פון דעם

/

006

-

|

גראָדזענסקי  ---גראַוּבאַרד  --גראַנאָװסק.

|

װערק אַלס אָפּערע אין וילנע 3291
פאַר דער װאַרשעװער

פפאָלקסצייטונג" 

016

|

דער פון גנבים ,אַרעסטאַנטן ,גאַסן=
פרויען א"ט +געזאַנגען פון תּהום") און

איבּערגעזעצט דזשעק לאַנדאָנס ראָמאַן
|
װחמאַרטין אידען",
גראַובּאַרד פּנחס (װוזט-- 2981 1/
=)געבּ .אין סאָכאַטשעװ,
װאַרשעװער געגנט ,אין אַ מתנגדישער.

) געבּ ,אין װאַלעגאָצולאַװאָ,
כערסאָנער גובּ ,בּיז  41יאָר געלערנט

פּאַמיליע פון אַ גוטסבּאַזיצער און אַ האָלץ?

צו  81יאָר געקומען קײן

אַ בּעלעטריסטיש

;אויף די

בּוך א"ט

וועגן פון ארץ:ישראל"י ( ,5291ז"ז ,)023

גראַנאָווסקי ראובן (--4781
אין חדר,

סוחר ,געלערנט אין חדר בּיז בּר:מצווה - ,אָדעס .

דער

אונטער

פּערזענלעכער

92

השפּעה פון פּלטיאל זאַמאָשטשין אָנ=

רער ,ייִנגלווייז זיך בּאַטײליקט אין דער
פ"צ:באַװעגונג 80 -- 5091 ,געלעבּט אין
אױיסלאַנד 1191 ,אין א"י--זיך פאַרנומען

געהויבּן צו שרייבּן לידער און אַרױסגע=

אַלגעמײנע

לימודים ביי פּריװאַטע

מיט ערדאַרבּעט

אין די קאָלאָניעס,

 2צוריקגעקומען קיין פּוילן ,זיך אפ
געגעבּן מיט זאַמלען די װערק פון
יידישן פאָלקלאָר ,די ערשטע זאַמלונגען

געבּן אַזאַמלונג פון זײי א'ט װדער
ריכטיגער שפּיגעל פון דער הײינטיגער
צייט ---הומאַריסטישע געדיכטע" (אָדעס- ,

 ,5ז"ז 45), אַרײינגעצויגן פון דעם
רוסישן זשורנאַליסט מאַרק פּאַװלאָװיטש
אין דער

בּאַועגונג- ,

סאַציאַליסטישער

פ-אַרעפנטלעכט אין די זמ"ה װליטעראַ:

פאַרעפנטלע?ט  0091אַ כּאַמפלעט אין

רישע שריפטען" (קינדערלידער) און
זנאָהענט און וייט? (װאַרשע,)2191 ,

א"ט עדער ציוניסטישער גלאָק

אין דעם

פון ג ,אַרױסגעגעבּענעם

זמ"ב.

גראַמען

אָדער אונזערע ציוניסטען',

גרייפט אָן דעם פּאַליטישן ציוניזם

צום יבּיליי פון ד ,פרישמאַן (ליבּעס:
לידער) ,אויך אין נח פּרילוצקיס זמ"ב | ,געוויסע פּערזאָנען,
טרעט

5

ארעסטירט

װאַכראַגע? פאַר
וועגן די אכזריותן

שאַרף

צאַזונדערס

אַרױס

און
קעגן

װאָס ניצן אויס די

פון דער רוסישער
בּאַװעגונג פאַר קאַריעריסטישע צװעקן,
זאַמלען מאַטעריאַלן  .פאַרדינט דערפאַר דעם שבח און די

פון דער רוסישער

אַרמײ איבּער דער יידישער בּאַפעלקע2
רונג ,בּאַפרײט אין  7חדשים אַרום פּאַר
דער עװאַקואַציע פון פּוילן דורף די

רוסן ,זינט דאַמאָלסט געפירט גרויסע
געשעפטן ,דערהויפּט מיט װאַלד ,גע2
לעבּט אָפט אין אױיסלאַנד ,געװען אי

| שאַפּט פאַר פֿלאַסטישער און דראַמאַטל:
שער קונסט ;די מוזע" אין װאַרשע,
,91--6

װאו ער

אין זיין אייגענעם

פ"ג 3291

אַרױיסגעגעבּן א"ר פון מ ,װאַנװילד אַ
גרויס זמ"בּ פאַר פאָלקלאָר און פילאַ:

לאָגיע ?בּיי אונז יודען' (ואו סאיז
אָפּגעדרוקט זיין קאָלעציע פון  331ליי

פריינדשאַפט
מנשה

פון י ,י ,לינעצקי

מרגליות,

וועלכער האָט

און.

סובסי=

דירט די :2טע אויפלאַגע פון דער בּרא-
שור ווואַרשע ,)1091 ,נאַכדעם וי וי
ערשטע איז אָפּגעקויפט און פאַרגישטיקט
געװאָרן

זיערע

פון זינע

רדיפות

קעגנערס.

געצואונגען

דורך

צו פֿאַר=/ +

לאָזן אָדעס ,אַװעק קיין װאַרשע ,ואו

זיך בּאפריינדעט מיט * .ל ,פּרץ ,יעקב
דינעזאָן ,אברהם רייזען 4091 .,אויסגט' :
װאַנדערט קיין אַמעריקע .געדרוקט סאַ?
טירישע און לירישע לידער אין פאַר=
שיידענע נ"י-ער אױסגאַבּן ,וי חדער

טאָג", ,דער פיהרער", ,דער קיבּעצער",
אדער קונדס" ,זמ"בּ חחומאָר און סאַטי:
()02

110

רע"

זמיללערס

װאָכענשריפט",

פעדער" ,פון וועלכער
איינער פון די גרינדער,

ודי

ער איז געװען

אין כּתב:יד--

זכרונות וועגן י ,י .לינעצקיי
) געבּ .אין פּאָריסלאַװו ,מזרח-גאַ2
ליציע , אין אַחסידישער פאַמיליע .בּיז

 2יאָר געלערנט אין הדר ,דערנאָך
בּיזן :81טן יאָר
אין .ישיבה און.
פאַר זיך אין
טיק זיך אָפּגע:
געבּן מיטאַלגעמײ:
נער בּילדונג אַלס
אַװטאָדידאַקט און
שפּעטער דורכ2
געמאַכט דעם גימנאַזיאַלן קורס אין ווין.
 802געווען הױפּטרעדאַקטאָר פון

דער יידישער טעגלעכער שווינער מאָר?
ישע מאָר2
וד---
יטער
שפּע
גענצייטונג (ש
גענפּאָסט?) ,ואו צ"א פאַרעפנטלעכט
ארַיי אַרטיקלען אויף ליטעראַרישע און
קולטורעלע טעמעס ,אויך װעגן שלום

אַש ,פּינסקי ,ש"ע ,פּרץ ,הירשבּײן,
וועגן יידישן טעאַטער אאַז"וו ,איינער
פון די נאָענטסטע מיטאַרבּעטער פון

7מ ,זילבּורגס חודש-זשורנאַל חקריטיק"--
| אין די ה"ה א' --ג' פאַרעפנטלעכט צ"א
אקַריטישע אָפּהאַנדלונג חפאָרם-פּראָבּלע:
מען אין דער יידישער ליטעראַטור? =

וועגן פראָגן פון יידישן סטיל ,יידישן
אינטעלעקטואַליזם אין דייטשן קולטור:
געבּיט 4291 .צוזאַמען מיט א .מ ,פוקס
רעדאַקטירט די אָפּטײלונג װליטעראַטור
און קונסט" פון דעם װאָכנבּלאַט װדי
נייע צייט" ,ווין ( 4291אַרױס בּלויוֹ אַ 3
זיך אויך בּאַטײליקט אין דער

יידיש?אַמעריקאַנישער פּרעסע ,װי חטאָג",
װפאָרװוערטס",

זפּאָרטשריט?,

שער וועלט" ,אין זמ"ב /סאַמבּאַטיען,

ריגע (סטיל און בּאַנאַליטעט") ,אָנגע=
אַן אַרײנפיר:אַרטיקל

צו דער

אַנטאַלאָגיע פון מענדעלע מוכר=ספרים אין
אױסגאַבּע

דער

חפינף

נפטרים"

דער אקװאַל" ,ווין.)0291 ,

(פ"ג

שטענדיקער

מיטאַרבּעטער פון חדער צוקונפט" ,וואו
פאַרעפנטלעכט אַרטיקלען וועגן אַרטור

שניצלער ( ,)14/ ,2291יעקב װאַסערמאַן

קלויז ,גלייכציי= .

חדשים),

אידישען קוריער" ,פילאַדעלפיער פאידי?

שריבּן

אװ-- 1981 02/

גראָס משה
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שיקאַגער

( ,)1! ,4291עמאַנועל קאַנט (,)114 ,4291
זווערטער און ווערטהען אין דער ידי
שער ליטעראַטור  ---דער מאָדערניסט,

דער גראַפאָמאַן

און דער קריטיקער"

( ,2291או) און "דער אַרײנגאַנג צום
כאַאָס"--אַן ענטפער צו ש .ניגער (,3291
8ו,)1

צ"א

אין די װליטעראַרישע

אָפּגעדרוקט

אַ סעריע

וועגן דער נײיער יידישער

בּלעטער"

אַרטיקלען
ליטעראַטור

א'ט אקונסט ,שונד און שטום:לשו",
=שורנאַל עדער
חוֹדש ז
אין נ":ער
אינזל?---קריטישע עסייען וועגן זחומאָר
שרחהו=רה" און וועגן זהייליקייט
און מ
און יידישקייט אין דער יידישער ליטע:
ראַטור? ,זיינע קריטישע אַרטיקלען ,בּאַי

זונדערס די ,װאָס זוכן זצו בּאַקעמפּן די
פּרעטענציעזע פּסעװדאָ-גײסטיקײט פון /
דער יונגער יידישער ליטעראַטור" ,זײ2
נען געשריבּן אין אַ שאַרף פּאָלעמישן סטיל
און האָבּן צ"א אַרױסגערופן אַן ענטפער
פון ש .ניגער אין זיין אַרטיקל װאַלט און

ניי אין קונסט" (פצוקונפט",)8 ,3291 ,

גראָם נפֿתּלי (-- 5981

)

געבּ ,אין .קאָלאָמײ ,מזרהגאַליציע ,אין
מאשַפּחה ,װאָס האָט זיך אָנגעקערט מיט
ר' גרשון קיטעוו ,ר; זיין עלטער:זיידע
פון דער מוטערס צד איז געװען דער
לעמבּערגער רב ,דער בּעל װמחוקק

יהודה" ,צו  3יאָר אַריבּערגעפאָרן מיט
די עלטערן

אין אַ װאַלד,

ואו זיך

56
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דערצויגן בּיי מלמדים און אונטער דער

טען" ,קוועלט אויס וועלט איין" ,אין די

השגחת פון דעם פּאָטער ,אמַוראדיקן
חסיד ,װאָס האָט ליבּ געהאַט צו דער
ציילן מעשיות פון גוטע יידן ,פון די

װו=

כעלמער נאַראָנים; אין די אָװנטן פאָר:
געלייענט פאַר דער מוטער דעם ײקהל
| חסידים" ,קמעשה הגדולים" ,וואונדער?
לעכע מעשיות פון די גרײצערדיקע
בּיכלען; צו  6יאָר געפאָרן מיט דעם

טאַטן צום טשאַרטקאַװער רבּין .דאַן אָפּ:
געפירט קיין קאַלאָמײ ,וואו געלערגט

לאַנדאַנער

חצייט" און קרענעסאַנס",

 -נער חקריסיק" אאַזײװוו .איבערגעזעצט פאַר -

דער יידישער אױסגאַבּע פון הײנעס
ווערק (פון פ"ג װאידיש" ,נ"י)7191 ,
חטרוימבּילדער" ,ראָמאַנסן ,לידער און
בּאַלאַדן פון חבּוך פון לידער" און /ניי=
עם פרילינג" ,אוֹיך איבּערגעועצט לי;
דער פון די דייטשע דיכטער ריכאַרד
דעמעל ,הוֹגאַ האָפּמאַנסטאַל ,געטע ,בּיר=
בּוֹים א .אַנד ,,פון אַמעריקאַנער דיםפ.
טער עדואַרד לי מאַסטערס ,פון דעם אַר?

אין אחַדר און אַ שול ,געלייענט דייטשע
בּיכער ,העבּרעי:

מענישן דיכטער

שע קינדער :לִי:

בּיכלעך מעשהלעך

גע:
טעראַטור,
שריבּן אייגענע
מעשהלעך און לֵי2
דער .נאָכן ענדיקן
די שול בּאַזוכט
אַ געוויסע צייט
די גימנאַזיץ --
קעגן דעם וילן פון פאָטער,
דייטשע

לידער ,אהַיסטאָרישע

קאַליל גיבּראַן צוויי
1601ט16זס?

סמ ך און

( 6401 0412:פאַרעפנטלעכט אין זשוֹר=
נאַל חקינדערלאַנד") ,פון ר' שלמה

אבן גבירול (פאַר ד"ר גינזבּורגס בּוך
זפּאָעטען און דענקער פון מיטעלאַלטער"),
יאַפּאָנישע לידער (צום טײל געדרוקט
אין זמ"בּ

געשריבן
דראמע

אין יידישע גראַמען 0191 ,זיך גענומען
לערנען פּוילישע זעצעריי 3191 ,אַװעק
פון דער היים ,בּאַזוכט לענדער און שטעט,

פון איטאַליע אַװעקגעפאָרן צו אפַעטער
קיין מאָנטרעאַל ,קאַנאַדע ,ואו אָפּגע:
דרוקט דעירשטע לידער אין פקענעדער
אָדלערײ א"ר פון ר.בּריינין ,אין 3חדשים
אַרום אַריבּערגעפאָרן קיין ניי ,וואו עטלע=
כע יאָר געווען אזַעצער ,דאַן אלַערער
אין די יידישע שולן ,אַפּאָר יאָר גע2
וואויגט אין פילאַדעלפיע .איינער פון די
אָנגעזעענסטע פאָרשטייער פון דער יונ:

:גער יידישער ליריק אין אַמעריקע ,זיך
בּאַטײליקט מיט לידער אין +פ .א ,ש,י,

חװעלט

איין .װעלט

אויס"),

שיר השירים" און ריכאַרד בּער-האַפ?
מאַנס דראַמאַטישע פּאָעמע זיעקבס חלום"
(אין ?צוקונפט? ,)4291 ,אין בּוכפאָרם
פאַרעפנטלעכט :חלידער" (פ"ג זפייער",

נ"י ,0291 ,ז"ן  ,)121װפּסאַלמען" 49 --
פירפערזיקע לידער (פ"ג זאַמעריקאַ",
ניי ,)9191 ,עדער ווייסער רייטער"  --אַ
זאַמלונג לידער (פ"ג װאַמעריקע",5291 ,
ז"ז  ,)111נאָך ניט אַרױסגעגעבּן אייניקע
אַנדערע בּיכער ,וי איידן" ,חמעשות",

חמעשות פון טויזנט און איין באַכט",

גראָסבּערג לעאָפּאָלד (- =- 0781
) געבּ .אין בּעלעניעש ,אַלס
זון פון ראַבּינער אשר ג ,געלערנט אין
ישיבות ,געהאַט סמיכה אויף רבּנות ,אין
וועלטלעכער בּילדונג געווען אַן אַװטאָ:
דידאַקט ,כֹּדי צו פאַרשטאַרקן די פּאָ=

אידישען קעמפּפער" ,יקונדס" ,ד,אָס

זיציע פון דער בּודאַפּעשטער װאַללגעמײ=

זעצערס אדאָס װאָרט? ,אין די זמ"בּ עשרים?

נער יידישער צײַטונג" בּיי דעם ארטאָ?
דאָקסישן יידנטום ,האָט איר אַרויסגע=

אידרישע

פּאָלק" ,חצוקונפט",

די

פעדער",

5
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! בּער במּ.וריאַן אַפּריל  2981אַיינגעלאַדן
ג-ן אָלס רעדאַקטאָר פוֹן דער צייטונג
אָנשטאָט דעם אפּיקורס עהרענטייל ,זינט
=  3981האָט ג; געצוואונגען דורף דער

ה

-
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דרוקט אין ;העברי" ,זהמליץ" ,זהצפירהי.
האָט זיך אויך בּאַטײליקט אפיּןוילישע.
צייטשריפטן,

יאָרנלאַנג

פאַרנעמענדיק

אַ אָנגעזעענע שטעלע אין דער יידישער /

גמינע אין װאַרשע,

איז ער געשטאַנען

קאָנקורענץ פון דאָרנבּושס שיידישען
פאָלקסבּלאַטט" ,,פּאַרװאַנדלט די צייטונג
אין טאאַָגבּלאַט (אַחוֹץ שבּת און זונטאָג),
אָ=דאָקסישן
געפירט זי אין ראאַָדירקאטַל

נירטן גמינע:בּאַאַמטן ,י ,ל ,פּרץ ,פלעגט

גײסט און בּיסלעכווייז  -געװאָרן אויך
דער אייגנטימער פון דער צייטונג ,אָנ
הײיבּ מלחמה געפּרוּווט זִי אַרױיסגעבּן

ער פון צײיט צו צײט שרײבּן אף
יידיש און פּאַרעפנטלעכט אין פּרצנס 
זיודישע בּיבּליאָטעק" ,ליטעראַטור און

אויך זונטאָג,

אָבֹּער דאָס האָט זיך ניט

נאָענט צו די אַסימילאַטאָרן ,אָבּער אוב:

טער דער ווירקונג פון זיין סובּאָרדי=.

לעבּען" ,יום:טוב-בלעטלעך,

אויך אין

בּאַצאָלט ,בּשעת מלחמה זיך אַרײנגעצויגן

א .רייזענס זמ"בּ

דיק די צעטיילונג פוֹן אונגאָרן נאַכן פאַר?
לוירענעם קריג ,סוף  8191פאַרקויפט

לונגטן און איבּערזעצונגען צ"א ה,
אָקאָנסקיס קחוה רובּין" ,קלעמענס יונאָש
שאַס ;דער דאָרפסשניידער" א ,אַנד,

עדער צװאַנציגסטער

אין אַנדערע געשעפטן און ,פאָראויסזעעג?  -יאָהרהונדערט?  --אָריגינעלע

די .צייטונג ,וועלכע איז דאַן אַריבּער צו

דער מזרחיסטישער

אָרגאַניזאַציע א"ר

פון ד"ר משה?גחום (מאָריץ) צאָבּעל--
אַמאָליקן רעדאַקטאָר פון דער ציוניס:

טישער חוועלט" ,לעאָפּאָלד לעבּאָװיטש--
| פּרעזידענט פון מזרחיסטישן לאַנדספאַר:
בּ-אַנד און צבי שפּירן .,דעם 9191 1092

דערציי=

גראָטמאַן הענריק (--2881
) געבּ ,אין קראָקע ,אין אַן
מילאַטאָרישע פאַמיליע ,געענריקט
יקעווער אוניווערסיטעט אַלס ד"ר
זיך בּאַטײליקט .אין דער ידישער
ציאַל:דעמאָקראַטישעח בּאַװעגונג

אַסי
קראָ:
יורי,
סאָ? 
אין

גאַליציע ,מיטגעאַרבּעט אין װדעם סאָ:

איז די ,אַללגעמײנע יידישע צײטווג"
אָפּגעשטעלט געװאָרן דורך דער ראַטג? ציאַלדעמאָקראַט" 5091 ,אַרױסגעגעבּן א
מאַכט אַלט קאַנפעסיאָנעלער אָרגאַן און בּראָשוױי חװאָס ווילען מיר ?ֵי 6091 ,א.-ַ-
און-איז מער ניט בּאַנײט געװאָרן .אוֹיף בּראָשור חדעח בּונדיזם אין גאַליציע".
טסח  7191איז אַרױס איַובל:נומער פון

 דער צייטונג .,געווידמעט איר  03האריקער עקסיסטענץ און דער :52יעריקער

זינט  8091אַװעק פון דער ידישעף
אַרבּעטער:בּאַװעגונג ,זיך בּאַזעצט אין

רעדאַקציאָגעלער טעטיקײיט פון ג .פון

ווין ,בּשעת דער װעלט:מלחמה געוען
עקאָנאָמישער קאָרעספּאַנדענט פון פּױלן,

אין זיין צייטונג.

אַרױיסגעגעבּן אַ בּאַנז עסטרייכישע.

זיינע איבערזעצונג.ן

זיינען אַרוֹיס אין בּוכפאָרם /בּר-כוכבאי
און ,שפּאַנישע אינקװיזיטיאָן" ,בּאַאַרבּעט
אין יידיש:דייטש נאָך לעהמאַן ,פּעשט ,1091
צבי שפּירן, ,צוקונפט",
 -לונגען פֿוןלעאָפּאָלד גרינװאַלד,

6

סטאַטיסטיק ,נאָך דער גרינדונג

א|ומאָפּהענגיקן
סטאַטיסטישן

 ;ׁ/ ,2מיטטײ*

! גראָסנליק שלמח --0681

)

געבּ ,אין ואַרשע אין אַ חסידישער פּאַ:
מיליע ,זיינע ערשטע זאַכן ה בּן זיך גע+

פון

פּוילן געוען שעף פיך
אַמט,

גראָסמאַן וולארימיר (--41 62/
|) געב .אין טעמריוק,

|

קן +

בּאַנער געגנט ,צפון:קאווקאז ,אין אפ
מיליע

פון

;ניקאָלאיעװער?,

ליבַּאַוִו=

|טשער חסידים ,געלערנט אין חדר און

716

גראָסמאַן

דערנאָך גמרא מיטן פאָטער ,אַ ייד אַ
למדן ,שוחט און רב אין טעמריוק
(שפּעטער אין קערטש) ,אַלגעמײינע בּיל:

|

י

8316

משך פון אַפּאָר יאָר א"פּ א .י גע.
דרוקט מאַטעריאַלן אין אַרטיקלען װעגן
דער לאַגע פון די יידן אין רוסלאַנד,

זינט  6191זיך בּאַטײליקט אין /דעף /

דונג בּאַקומען אין דער װשטאָטישער
צוקונפט" (מיט פּובּליציסטישע אַרטיקלען
שול" און אין דער גימנאַזיע אין קערטש,
| נאָכן ענדיקן זי דריי יאָר שטודירט אין קעגן ציוניזם ,וועגן די ייריש-פּוילישע
דער לאַנדװירטשאַפטלעכער הויכשול אין  .בּאַציָוננגען ,פּראָגן פון אײראָפּעיִשער
פּאָליטיק אאַז"וו) ,זינט  7191מיטאַרבּע=
בּערלין ,דאַן איַאָר אין אָדעסער אוני?
ווערסיטעט אויפן יורידישן פאַקולטעט טער פון דענישע און נאָרוועגישע .ציי:
און שפּעטער זיבּן יאָר אין פּעטערבּור :ט-ונגען און זשורנאַלן ,צ"א פון 4100-
אגוענריווערסיטעט ,אָבּער דעם לעצטן
מס} און  ,904090801601אַרױסגעגעבּן.
מלוכה:עקזאַמען ניט אָפּגעגעבּן ,זשור:
אויף דעניש אַגרויס בּוך א"ט /דאָס
נאַליסטישע טעטיקייט אָנגעהױבּן --4091
נייע רוסלאַנד" ,אדַראַמע פון ידישן
 60אין דער רוסישער פּרעסע פון דרום? אינהאַלט א"ט קאויפן שיידוועג"9191 ,
ירוסלאַנד ,אויך אין פשפֿ? און פסץס,
פאַרעפנטלעכט אין ידיש אַבּראָשור
דאַן זיך בּאַטײליקט אין אָדעסער טערי:
א"ט חיוֹדען אין קאָפּענהאַגען"  --קעגן
טאָריאַליסטישן

אין דעם אָרגאַן פון דער פּט"ב -ער
בּשעת די יידישע פּאָגראָמען און דער

בּער קאַנאַדע 3291 ,פאַרבּראַכט אין נ"י
אַלס אינעװײניקסטער מיטאַרבּעטער פון

;פאָלקסגרופּעי

-

אָרגאַן חסקמת

פססגסן,

דער אַסימילירטער דעניש:יידישער קהילה,

 12--+0געמאַכט אַ שטודיענרייזע אי?

0

4

ג,4206086

אַגראַרער רעװאָלוציע אין רומעניע בּאַ:

װטאָג" ,זינט  4291אין בּערלין אַלס פּאָ:

רייזט גאַנץ מאָלדאַװיע .די ערשטע אַר:
טיקלען אין יידיש געדרוקט אין פּט"ב--ער
//פרייגד"? א'פּ בּן אניתו-- 7091 ,
 01סעקרעטאַר פון צ"ק פון יק"א ,אין
-דער עמיגראַציע:אָפּטײלונג ,געפירט איר

ליטישער קאָרעספּאַנדענט פון דער צי:
טונג ,פון זיינע פּסעװדאָנימען  :ז .װאָלף- ,

יידישן אָרגאַן דער יודישער עמיגראַנט",

אין דער צייט אַרומגעפאָרן אַסך מאָל
איבּער פּוילן ,ליטע ,בּעסאַראַבּיע ,שטן:
דירנדיק די לאַגע פון די עמיגראַנטן,

צ"א זיך בּאַטײליקט אין דעם חודש:
זשורנאַל פאַר עמיגראַציע און קאָלאָני;
זאַציע = חוואוהין" .,מיטגעאַרבּעט אין
8404002

פּאַנדענט
מאָסקװער

,4801

געוי ען

דומע:קאָרעס?

פון פּט"בּ אין חהיינט",
4

סקצע,

פון

פון

נ"י--ער

וו .ראַיסקי ,װו ,אָלדעמאַראָוו ,ג ,װלאַדי
מיראָוו,

גראָסמאַן מאיר ש8881-= 3/ְ0
)
רער בּרודער
מיינע בּילדונג
און בּערלין,

געבּ ,אין טעמריוק ,ייִנגצ=
פון װלאַדימיר ג ,אַלגע=
בּאַקומען אין אָדעס ,פּט"ב
בּיז

91יאָר שטאַרק רוי! אט
סיפיצירט ,זשורפ.
נאַליסטישע טנ.
טיקייט אָנגעהױבּן
אין דעם'
5

יעקאַטערינאָדאַי

+

|

טאָג" ,זינט זיין גרינדונג .אין אָנהײבּ
וועלט:מלחמת פאַרבּראַכט אין װאַרשע

,1

דאַן זיך בּאַזעצט אין קאָפּנהאַגן און אין

בּאַטײליקט אין דער פּט'בּ-ער = אוּן
מאָסקװער רוסישער פּרעסע ,וו -סאוקאס

אַלס קאָרעספּאָנדענט פון פּוילישן פראָנט,

רער

4

/

ץא

דאַן זיך

9
562

גראָסמאַן ---גװאָסעף

|

;סמסת2ס 6סלקת ,ע100א 08848החונמ

= 690

| נ"י ,װאַרשע און בּערלין ,לעצטנס ױאָט -

מצסאעקעזגס) א ,אַנד ,,אויך רעדאַקטירט
אָרגאַניזירט אין דער װיידישער טעלעש
ן
אַ ריי רוסישע פּראָװינצער צייטונגע
פ
(
ג
װ
ו
י
ר
ע
ן
ט
א
"
ל
ַ
א
פ
כ
)
ן
ע
,
:
ף
א
/
ַגענטוף?
ט
י
זינט  0191גיט זיך דערהיפט אָפּ מ
ג
א
א
ר
א
ד
ין
 .יז ירעקטאָר ון עדאַקטאָר,
יידי
שער זשורנאַליסטיק ,זיך בּאַטײל
י
ק
ט
די אינטערעסן פון דער אַגענטור 5291

אין ץהיינט" ,חפריינד", ,מאָמענט"- ,ס | 11בּאַזוכט אַמעריקע,
818
חטאָג!.,

3

,חס04ס4108 08
זװאַרהײט?,

און די נ"י--ער

גראָסער בּראָניסלאַװ (אַרום --!388

אֲנד,

1זא )2191 91/געבּ .אין מיעכאָו ,קיעל

;צייטז"

א

8

רעדאַקטירט

אין בּערלין

1462ע1ס

דאָס

אילן?

בּלאַט

עדער

זשורנאַל

,.ממט,,

דעם  צער געגנט ,אין דער פאַמיליע פון אַ

סטרירטע

הומאָריסטישע

אשמדאיז,

אין יודישען פאָלק" 4191

בּאַשריבּן  .די געשיכטע

סטישער.
חהחבר",

פון דער ציוני:

סטודענטישער אָרגאַניזאַציע
בײים אױסבּראָך פון דער

וועלט:מלחמח אַריבּערגעקומען קיין קאָפּנ:
האָגן ,וואו אַ קורצע צייט רעדאַקטירט 
דאָס חקאָפּענהאַגענער טאָג?בּלאַט" (14טער.
נומער אַרױס

|וזץ,)4191 01/

דאַן די

זיודישע פאָלקס:צייטונג" (זינט סוף נאָ?
וועמבער  4191בּיז  ; )6191צוזאַמען מיט

ווֹל ,זשאַבּאָטינסקי אַרױסגעגעבּן זינט
סוף  5191דעם ציוניסטיש?אַקטיװױיסטישן

אָרגאַן קדי טריבּונע",
מיט הפסקות

װאָס איז אַרױס

בּין סוף  2291אין קאָפּנ:

האַגן ,לאָנדאָן (אַ געוויסע צייט אויך
אַלס טאָגבּלאַט) און צולעצט אַלס חודש:

! פּאָפּולערן אַדװאָקאַט ,אינגאַנצן אפַאַרפּו
לישטעד ,וואו עס

האָבּן פאַרקערט
בּלױיז קריסטן ,צו .
 5יאָר אַריבּלר?
געפאָרן מיט די
עלטערן קיין װאַר- ,

שע ,דערצויגן גע.
װאָרן אין ריין פּוי.
לישן גײסט און
ערשט

אין דער סציבה

פון דער גימ*

נאַזיע צום ערשטן מאָל דערפילט זיין
יידישקייט ,אַלס שילער פון *5טן קלאַס
אַ קורצע צייט געלערנט העבּרעיש בי
זיין פעטער לעאָן גראָסגליק (זע) .דער"

וואַקסנדיקער אינטערעס זיינער צו דער
יידישער פראַגע האָט אים אַלס גימנאַ?
זיסט פון די עלטערע קלאַסן געבּראַכט

ז-שורנאַל אין בּערלין,
װאָלוציע אַ געוויסע צייט פאַרבּראַכט אין

דאָזיקע פראַגע אין זין פון אַסימילאַציט- ,

בּשעת דער רע=ײ

אוקראַיִנע.,

אין קיעוו רעדאַקטירט דאָס

צום סאָציאַליזם ,וועלכער זאָל לייזן די
איינער פון די טעטיקסטע מיטגלידער

|ציוניסטישע װאָכנבּלאַט ,אויף דער װאַך"

פון די געהיימע גימנאַזיסטישע קרייזלעך

/די ועלט".

פאַר זעלבּסטבּילדונג ,האָט ער געפּרוּווט

( -,9191געװוען מיטגליד .פון אוקראַינישן
ציוניסטישן מרכּז ,פון דער יידישעף.
נאַציאָנאַלער פאַרזאַמלונג ,פון דעם צייט?

די יידישע סאַציאַליסטישע.

און די טעגלעכע צייטונג

ווײיליקן נאַציאָנאַל:ראַט ,פון דער אוקראַל:
נישער ראַדע ,זינט  9191אין לאָנדאָן,
וואו צוזאַמען מיט י ,לאַנדאַוּ געגרינ:
דעט דאָס זאידישע קאָרעספּאָנדענץ=
בּיוראָ  (אק"בּ) מיט אָפּטײלונגען אין.

אָרגאַניזירן

יוֹגנט אין קאַזשמיעזש,

געװען פון די

הױפּט:גרינדער פון דער גרופּע פאומאָפּ?

הענגיקע סאָציאַליסטישע

יוגנט",

גע

שאַפן אַלס קעגנגעוויכט לגבּי דעם סאַ=
ציאַל-פּאַטריאָטישן

קפאַרבּאַנד

פון דעף' 

פּוילישער סאָציאַליסטישער יוגנטח (אין

אקַורצער צייט אַרום האָבּן זיך בּיידע

16

גראָסער

/

אָרגאַניזאַציעס פאַראײיניקט) .מיט דעם
ציל זצו פאַרטיידיקן אדינטערעסן

פון

די יידישע אַרבּעטער אין פּױלן און די

אינטערעסן

פון דעם לאַנד  --אין די

נשמות פון די יידישע אַרבּעטער" אַרום

90

-י

 ,)2און זיינע אַרטיקלען אין די בּוֹנ=
דישע יידישע אױסגאַבּן ,אויך זיינע
זבּריעף פון פּוילען" אין שוועקער" --
חפאַלקסצייטונג" זיינען געווען איבּערגע:
זעצט פון פּויליש .צוליבּ דער דאָזיקער

אַרײין אין -בּונד ,אגַעוויסע צייט

פאַרפרעמדטקייט פון דער יידישער קול=

געלעבּט אין דער סאָציאַליסטישער קאַ:

טור איז ער אין דער נאַציאָנאַלער פראַגע
געשטאַנען אויף דעם שטאַנדפּונקט פון
ינײטראַליזם",
אַזֹיגערופענעם
דעם

טירט צוזאַמען מיט ליבּערן אקַלײנעם

אויסגעמיטן צו ראַדיקאַל צו פאָרמולירן
די יידישע נאַציאָנאַלע פאָדערונגען (זע

קאיסקראַ" ,שפּעטער אַװעק קיין גאַליציע,

פראַגען" ,אין זמ"בּ זצייט?פראַגען" ,װויל.:

אין קראָקע געהאַט אַ השפּעה אויף דער
יידישער אַקאַדעמישער יוגנט און דורך
איר מיטגעווירקט אויף דער אויסקרי:

נע  .,)1191פון דער אַנדערער זײט,
איבּערגעגענן בּלב ונפש דער אידעע
פון *בּונד" אַלס זעלבּשטענדיקער אַרגאַפ -
ניזאַציע פון דעם יידישן פּראַלעטאַריאַט,
איז ער צוזאַמען מיט א .ליטװאַק און
א .ווייטעו געווען דער פירער פין די
והאַרטע"--די קעגנער פון דער פאַראייבי:
קונג מיט דער רוס?ענדישער סאָציאַל:דע:
מאָקראַטישער פּאַרטײ (װועגן דעם זיי.ע

3

לאָניע פֿון דער שווייץ ,זיך נאָענט צ=
נויפגעגאַנגען מיט מעדעמען ,רעדאַק:
זשורנאַל טסמטם  ,5010געפירט ארַעד:
נער-קאַמפּ

מיט

דער

פּפּ'ס

און דער

טאַליזירונג פון דער יידישער סאָציאַל?
דעמאָקראַטישער

פּאַרטײ

(!גאַליציאַנער

בּונד") ,רייך בּאַגאַבּט פון דער נאַטור,
מיט אפיַיערדיקן געזעלשאַפטלעכן טעם:
פּעראַמענט ,מיט אטַיפער איבּערגעגעבנ:
קייט דער זאַך פון דעם אַרבּעטער:
קלאָס ,מיט אגַרויסן רעדנער:טאַלענט,
מיט אשַאַרפן

אַואַליטישן געדאַנק

און

באַּרייטער אײראָפּעישער װיסנשאַפטלע?
כער ,עסטעטישער און פּאַליטישער קוֹל2

 טור ,האָט ג ,גאָר גיך פאַרנומען אצַעג:טיראַלן אָרט

אין דער ידישער

אַרבּע:

טער?בּאַװעגונג און א"ג סלאַװעק און
ס ,זעלצער אָנגעפירט אבַּרײיטע טעטי:
קייט אין ;בּונד" ,זיך בּאַטײליקט אין
זיינע קאַנפערענצן און צזאַמענפאָרן,
אין זיינע צייטשריפטן,

אויף דער :92טער

קאָנפערענץ פון +בּונד" אויסגעויילט
אין צ"ק ,ידיש רײדן און שרײבן
האָט ער זיך ניט בּאַװויזן אויסצן:
לערנען (הגם די לעצטע פּאָר יאָר
פון זיין לעבּן האָט ער שוין געלייענט

יידיש און איז אויך אַרײן אין דער רע:
דאַקציע פון די אלעבּענס-פראַגעןי ,ווין

וועגן דעם צ"א זיין אַרטיקל פשטרייט:

אַרטיקלען אין בּונדישן זשורנאַל 6811
 08ווילנע -- ,)6--3 ,6091אַדאַנק זיינע
אויסערגעוויינלעכע פעיקייטן ,האָט ער אין
משך פון איַאָר צייט גלענצנד געענדיקט
דעם פּעטערבּורגער אוניװוערסיטעט אַלס
יוריסט און אַ סך געאַרבּעט אַלס פאָר?
שטייער פון װבּונד? אין דעם פּאַרטײ= 

ראַט בּיי דער סאָציאַלדעמאָקראַטישער
פראַקציע פון דער :4טער גאָסודאַרישעה/ :
דומע ,װאָס צו איר האָט ער מיט ער
פאָלג אָנגעפירט די סאָציאַליסטישע װאַל?:
קאַמפּאַניע אין פּױלן ,האָט זיך ציא בּאַ- :
טײליקט אין דעם פּױלישן זשורנאַל-

 ,,,4וואו זיינע לײדנשאַפטלעכע
אַרטיקלען קעגן דעם פפּראָגרעסיון"
פוילישן אַנטיסעמיַטיזם האָבּן בּשעתּו גצ

מאַכט אגַרויסן רושם.

געשטאָרבּן איז.

ער אין פּט"בּ פון אטַיפוס.

אויף זיין :

3

יה

יי

| י

גראָסער ---גראָפער -

נאָמען זיינען געגרינדעט געװאָרן פאַר:
קולטור:אינסטיטוציעס,

שיידענע יידישע

|

-י

4

אינפאַנטעריסט זיך בּאַטײליקט אין דער

| רומענישער

קאַמפּאַניע קעגן בּולגאַריע,

| =אַרבּעטער-קלובּן , בּיבּליאָטעקן , שולן91 ,
611
-9
| 9-1אונטעראָפיציר פון דער
א
א
ַ
י
קינדערהיימען אאַז"וו  ---אַלס צייכן פון ר!ו
ר
ן
מ
מ
ײ
ע
נ

י
י דער וועלטפ.
שער
דעם טיפן יראת:הכּבוד צו דעם אָנדענק  .מ
ל
ח
מ
ה
,
נ
א
ָ
ך
י
י
ִנגלווייז אָנגעהױיבּן שרייבּן
פון .דעם געטרייען .מסירת =נפשדיקן
לידער אין רומעניש ,דייטש און יידיש,
יידישן אַרבּעטער:פירער,

ג -.ס אַװטאָבּיאָנראַפיע ,דער רויטער פנקס",
װאַרשע ( 1! ,1291אין פּױלישן אָריגינאַל פֿאַר:
עפנטלעכט אין דעם ידיש-פּױלישן סאָציאַלי

סטישן זשורנאַל  ,1 ,5291 ,00/ 4112א"ר פון ד"ר

בּאָריס יאָפּע *){ ח .גחשון, ,לעבּען און װיסעב..
שאַפֿט" , } 114--14 ,2191 ,די צייט" ,פּט"ב,
 11 ,3ב, ,.יוד ,װעלט", }1 ,3191 ,לאָדזער

ארבּײטער" ,אומלענאַל( 4191 ,וכרונות פון אן
אּערזענלעבן פרײנד); ,לע;
אדװאָקאט" ,ג--ס פ
בּענסיפראַנען" 741 ,6191 ,הװ .מעדעם, ,מין
לעבען",

 ,11ז"ז 944--44

בּ .מיכאַלעװיטש. ,

אזכרונות פון יאודישען סאָציאַליסט",11/ ,

ז"ז

 62א"וון מ .פ ,,דער ,גאַליציאַנער בונד" ,אין .
זמ"ב  52,יאָר",

גראָפּער יעקב (ונוט0 12/

=.

) געבּ ,אין מיהיילעני ,אַ

שטעטל אויף דער גרענעץ פון מאָלדאַװיץ -

וואוינענדיק  8091 -- 7091אין טשערנאָ:
וויץ ,יבײיגעװען אױף דער ידישער

שפ
קּר
אאַ
ָךנפ
=ערענץ

און זינט דאַן זיך

מער אָפּגעגעבּן מיט יידישער ליטעראַ:

טור ,דעבּיוטירט  4191אין דער ווילנער
זיודישער וועלט" און אין דעם לעמבּער:

גער יאילוסטרירטען װאָכענבּלאַט" ,גע:
נומען אַן .אָנטײל אין דער פּועלי:ציוניס;
טישער בּאַוועגונג 5191--1191 ,זיך בּאַ.:
טײליקט אין דער יאַסער טױבּענהאַלע,
איַנסטיטוציע צו פּאָפּולאַריזירן יידישע
קולטור און הומאַניסטיק צװישן דער
יידישער בּאַפּעלקערונג 5191 ,צוזאַמען
מיט פרויקע װאַלדמאַן ,מאָטיסל פריד?
מאַן- ,י ,בּאָטאָשאַנסקי אוֹן מאָטי ראַבּיי 
נאָװיטש אַרױסגעגעבן אין יאַס די זאַמל= /
העפטן חליכט" ,אויפצוהאַלטן כאָטש.

= און בּוקאָװוינע ,פון פאָטערס צד אַ אור:
אוראייניקל פון ח'  -
פּרינציפּיעל דאָס יידישע געדרוקטע װאָרט,
משה קוניץ ,אב:
! װאָס איז געװען דערשטיקט אין גבול
בּית:דין אין אַלט=.
פון דער צאַרישער אימפּעריע ,אַחוצדעם.
זיךך געדרוקט אין בּראַילער זשורנאַל
אָפען ,פון דער

 -יהאַמער" ./אין דער זאַמלונג װי ,ל ,פּרץי

מוטערס צד --
משפּחה מיט דעם

גוטן יידן חרי'ימל

(אַרױסגעגעבּן נאָך דעם דיכטערס טויט),
.

 קאָסאָװער ,דער?.צויגן געװאָרן אין - -

אין בּוקאַרעשטער אדער וועקער" ,0291
|

טשערנאָװיצער חפרייהייט" ,קעשעניעווער.

;דער איד" ,ווילנער װטאָג" ,לאָנדאָנער

| אטרַאַדיציאָנעל יידישער סביבה ,גע:
| לערנט אין חדר און בּית-המדרש ,שפּע:

,צייט" א ,אַנד ,.װי אויך אין די יידיש:
רומענישע צייטונגען מיט לאַטײנישע.

טער זיך אָנגעהױיבּן אָפּצוגעבּן מיט וועלט:
לעכער בּילדונג ,שטודירט יוריספּרודענץ
א|ין .יאַסעד אוניווערסיטעט 3191 ,אַלס

אותיות .ארַיי פון זיינע לידער זיינען

| *) בּונדישער פירער ,ד"ר אין קראָקע ,אומי
געקומען אין די טאַטרעױײבּערג אין אװגוסט 5291
אין עלטער פון  23יאָר ,

איבּערגעזעצט געװאָרן אין פאַרשיידענע- .

רומעניש:יידישע צייטשריפטן ,האָט אי:
בּערגעזעצט אויף יידיש פון רומענישע

דיכטער ,פון פראַנצויזישע (בּאָדלער),
פון תּהילים א ,אַז .װו .דאָס רוב פון זי

נע לידער (ראָמאַנטישע ליריק) נאָך

קונפט",

ניט פאַרעפנטלעכט ,פון זיינע פּסעװדאָ:
נימען :נודד ,השיר ,אופיר,

דער טעגלעכער פּרעסע,

גראַפּמאַן א( .שװ18ג =
געבּ.

אין יאַדאָ,

)
געגנט,

װאַרשעװער

בּיז  51יאָר פאַרבּראַכט אין דאָרף בּיים
ַ:סוחר .געלערנט אין
פװאָאטעַרל-ד -א
חדר און דער ישיבה און שפּעטער
געענדיקט
אין װאַרשע אמַיטלשול.
ליטעראַרישע טעטיקייט אָנגעהױבּן 0191
מיט לידער און סקיצן אין פאַרשײדענע
יידישע צייטונגען פון װאַרשע ,זינט
שטענדיקער מיטאַרבּעטער פון
2
מאָמענט" ,וואו געשריבּן זשורנאַליסטי:
שע אַרטיקלען און פעליעטאָנען ,אויך

א"פ איזידאָר ג ,,א ,גימל ,ד"ר א ,גלֵוי:
בּער א .אַנד .אַרױסגעגעבּן די זמ"ב
זזפריהלינג" ,זגאָלדענע שטראַהלען" ,זאין
שווערע צייטען" ,א .אַנד22 --1291 .
רעדאַקטירט אאַומפּאַרטײיִש:פאָלקיסטיש
װאָכנבּלאַט

|ידישע
אדי א

טריבּונע",

זינט דעצעמבּער  4291רעדאַקטאָר
דער

זאילוסטרירטער

װאָך",

פון

אַ פּאָפּו.

לערער זשורנאַל ,װאָס האָט געגרייכט צו
אַ טיראַזש פון אפַּאַר צענדליק

טױזנט,

אָכּער צוליבּ דעם גרויסן עקאָנאָמישן

קריזיס פון זומער  5291זיך אָפּגעשטעלט.

ווינער חקריטיק' א ,אַנד,

אין

דערהויפּט אין

זטאָג" ,געשריבּן פון צייט צו צייט אויך
דערציילונגען ,זיין פיראַקטיקעדראַמאַ:
טישע פּאָעמע אין פֿערון א"ט /פון בּײ:

דע זייטן װאַנט" בּאַהאַנדלט די מלחמת?
און פּאָגראָמען:בּאַקכאַנאַליע,
זישע לאַנדוי ,א
ַ,נטאָלאָגיע",

|

גרוומאַן יהודה=לייבּ (װן-- 0091 4/

ראַבּיע .

) געבּ .אין יעדינצי ,בּעסאַ.:

דערצויגן אין שטרענג חסידישן

גײסט= ,געלערנט אין דער מאָהליעװ;

פּאָדאָלסקער ישיבה ,פוווןעלכער בּאַזי.

טיקט געװאָרן פאַר לייענען העבּרעיִשע
און רוסישע בּיכער 5191 ,אַװעק קין

אָדעס ,וואו בּאַזוכט די ישיבה,

די גימ?

ניזיע ,די לערער-קורסן פון ד"ר מאָ,
הילעווער ,פאַרקערט אין דעם קרייז פון
די העבּרעיִשע שריפטשטעלער און אָנגע:
הױבּן צו שרייבּן דערציילונגען אין העָב:

רעיִש .שפּעטער זיך בּאַזעצט אין טשער:
נאָוויץ אַלס העברעישער לערער ,זיך
בּאַטײליקט אין דעם העבּרעישן װאָכנ;

בּלאַט חהתּחיה" א"ר פון נ ,זיגל ,אויך

אין להצפירה",
בּוקאַרעשט

א"ר

 0291איינגעלאַדן קיין

מיטצואַרבּעטן

פון ד"ר רייכער,

אין זישורן"

2291

אויסגע?

אין בּוכפאָרם אזַאַמלונג לידער א"ט /װאַנדערט  קיין אַרגענטינע ,ואו ער
האָט אָנגעהױבּן צו שרײבּן דערציילונגען
;זאַנגען" (ואַרשע ,1291 ,ז"ז / 084
אין יידיש פאַר דער בּוענאָס:אײירעסער

(גראַפּשטײן גבריאל (---5881

;אידישער צייטונג" ,זיך אויך בּאַטײליקט -

) האָט זיין .ליטעראַרישע טעטי - :אין די זשורנאַלן חפּאַר גרויס און קליין",
קייט אָנגעהױיבּן אין אַמעריקע ,דערהויפּט

| זפּנים'ער און פּניס'לעך" ,:

זזעגלען?

א,

אין די אוסגאַבּן פון די איונגע" ,וי
אַנז ' אַ קנאַפּ יאָר צייט רעדאַקטירט אַ
שריפטען" ,עו ,ש ,וש ,אין זמ"בּ פון ו לאָקאַל װאָכנבּלאַט ?די טריבּונאַ אין
די אינטראָספעקטיוויסטן ,,אין זיך" ,וואן
מאָזעסוויל ,מיטגעאַרבּעט אַלס פעליעטאָ?.
א"פ אֵָל .גוריה פאַרעפנטלעכט ציקלען
ניסט אין ראָזאַריער װאָכנבּלאַט ;דער װוצָי -
ליידער אין פרייען פערז .האָט זיך אויך
בּאַטײליקט אין פּאַרשײיזדענע צייטשריפטן,
וו י חדאָט װאַרט?,

;די

פעדער",

/צן=

|קער" ,4291 ,א"ר פון אהרן שאַלמאַן ,אויף -

א'פּ לײבּעלע בר:מזל ,בּן-ציון ראַבּינאָל 
וויטש .דירעקטאָר פון אַ יק"א:שול,

/

7

|

|

-

גרונװאלף

6908

|

גרונװאַלד מאַקם (א ! --- 1781 01/פּאָלקלאָר ,האָט ג .נאָך אין  6981פונאָנ?
ג)עבּ ,אין זאָבּושע (איצט-
הינדענבּורג),

פּרייסישע שלעזיע ,געענ?

דיקט גימנאַזיע אין גלייכוויץ ,אוניווער?

סיטעט און ראַבּינערסעמינאַר אין בּרעס?

דערגעשיקט אגַעדרוקטע אײינלאַדונג ?צו
זאַמלונגען צור יודישען פאָלקסקונדע".,
װאָס האָט געפירט צו דער גרינדונג פון
דער חגעזעלשאַפט פאַר יידישער פאָלקס:

לע ,זינט  5981געווען ראַבּינער כון דער

קונדע" אין האַמבּורג ,די געזעלשאַפט
האָט א"ר פון ג .זינט  8981אַרױסגע=

זינט  3091ראַבּינער פון דעם לעאָפּאָלד:

און דאַן

זנייער דאַמטאָס-סינאַגאָגע" אין האַמבּורג,

ער צירקל אין וין .האָט פאַר:
שטאַט
-רײ װערק

אי

'עפנטלעכט אַגאַנצע
| דייטש ,װי :װדאַס פאַרהעלטניס מֵאַל=

בּראַנשס צו שפּינאָזאַ" (דאָקטאָר-אַרבּעט-,
 ,)2זדי -אײגעננאַמען דעס אַלטען

טעסטאַמענטס

אין איהרער בּעדויטונג

פיר דאַס קענטניס

פאָלקסגלױבּענס"

געבּן צוערשט

אין האַמבּורג

אין ווין  66העפטן פון אסַפּעציעלן.
זשורנאַל פאַר יידישן פאָלקלאָר און עט?
נאָגראַפיע א"ט 08/ן ז?

מססמט0סטון

בּיי דער

הויפּטמיט=

6415

ס שׂ 06

אַרבּעט

פון ג ,,ד"ר אַלפרעָד

לאַנדױ,

דעס

העבּראָישען

ישמואל װײיסענבּערג ,ש ,בּיילין און פאַר=
שיידענע צופעליקע מיטאַרבּעטערן אַ

(פּרעמירט

פון דעם

בּאַזונדערן אינטערעס האָבּן די אין דעם

זשוױנאַל פאַרעפנטלעכטע פּראָדוקטן פון

עװאַנגעליש:טעאָלאָגישן פּאַקולטעט אין
בּרעסלע/ ,)5981 ,שפּינאָזאַ אין דויטש | +אונטערגייענדיקן יידישן פאָלקסשאַפן.
אין די מערב-אײיראָפּעיִשע לענדער ,וי
לאַנד" (פּרענירט פון דער ראַפּאָפּאָרט=
בּיימען ,מערן ,פאַרשײידענע דייטשע
שטיפטונג" ,)7981 ,חפּאָרטוגיעזענגראָבּער
געגנטן ,אַלס :52סטן יאָרגאַנג פון די
אויף דויטשער ערדע" ,האַמבּויגס דויטשע
יודען? ,חסאַמועל אָפּפּענהײמער :אוֹנף060 .מ :1601/האָט ג .אַרױסגעגעבּן דאָס.
8 6401 60091081סטסזמ(8
6)0ע1
זיין קרײַזײ (פּרעמירט) ,חדי וויענער י=
דען  ,"0471--4261עדי מאָדערנע פרויענ( :פ"ג בּנימין האַרץ ,בּערלין ,3291 ,זײן
בּעװועגונג אונד דאַס יודענטום" .,אבַּוך  0וואו ער האָט אַחוץ אַ רײַ פאָלק?
לאָריסטישע און היסטאָרישע שטודיען
פאַר יידישע פרויען און מיידלעך ,װעמ?
און זאַמלונגען פאַרעפנטלעכט אַן איבּער?
פּאָר די הערצען" (צוֹזאַמען מיט פּראָט.
זיכט  652יאָר יידישע פאָלקסקונדע" .ג,
ד"ר פראַנץ שטראָוס) חמאָניסטישע מאָף=
איז אויך געווען איינער פון די הויפּט?
כען" ( ,)1291חדי אָרגעלפראַגע אין דער
גרינדער פון דעם יידישן מוזיי אין האַמ?
וויענער קולטוס:געמיינדע" ( ,)1291חדי
בּוֹרג ,אויף דער אינטערנאַציאָנאַלער
היגיענע דער יודען" ,איודען אַלס רעע:
היגיענע-אויטשטעלונג אין דרעודען 1191
דער אונד זעעפאַהרער" ,אַחוֹץ זייער פיל
אָרגאַניזירט איַידישע אָפּטײלונג און גע:
אָפּהאַנדלונגען און אַרטיקלען איבּער
ענינים פון יידישן פאָלקלאָר ,געשיכטע .נומען אאַָנטײל אין יידיש:געזעלשאַפט:
|
לעכע איגסטיטוציעס אין ווין,
וכדומה אין די פאַרשיידנסטע שפּראַכן,
אויך אין יידיש,

דאָס

צ"א אַ גרעסערע אַרבּעט 

יידישע פאָלקסלעבּן" אין זמ"ב

)23ט,

(שטאָקהאָלט,

,1

איינער

פון די איבּערגעגענסטע און פּאַרדינסט?

פולסטע טוער אויפן געבּיט פון יידישן

מן ,זע; פם }11 ,בּ .בּאָראַכאָו, ,די בּיבֹּי.
ליאָטײק פון יידישן פילאָלאָג" ,א'ן ,פּנקס"*/ ,

6

נח פקּרוילֹונצקסי,ונ,אַנטיזם",

זײז זזזטא--

א; פחשמ6סטן  042. 6.ישוות (צפריל --1291צו -
|
זיין פגיעריקן ראבּינערייובּיליי),

906

יי

גרייף  --גריל  ---גרין

גרייף שמואל (ע-- 0981 1/02
) געבּ .אין בּאַריסלאַו,

מזרחגאַליציע .בּאַקומען איַידישע דער?

00

האָט ער ניט בּאַװיון צוֹ מאַכן דעם
מאַטורע*עקזאַמען און איז אַװעק קיין
ווין ,וואו ער האָט אַ געוויסע צייט גע=
לערגט אין ראַבּינער-סעמינאַר ,אָבּער צוליב.
דער בּאַציונג צו אים מצד די פּראָפע:

ציונג ,צו  9יאָר אַריבּערגעפאָרן צואַ?
/מען מיט די עלטערן קיין אַמעריקע,
וואו בּאַזוכט אפַאָלקסשול אין ני:יאָרק | סאָרן פאַר זיין חוצפּהדיקער בּאַנעמונג,
און 4191

געענדיקט זיין שטודיום אַלס

צאָנדאָקטאָר ,פון צייט צו צייט פאַר2
עפנטלעכט אַרטיקלען ,בּילדלעך און
דערציילונגען אין דוד פּינסקיס װאַרבּײ2
טער" ,שװאַרהײט"; ,אַמעריקאַנער" ,אין

/טאָגבּלאַט",

לעמבּערגער

קראָקעװער

חיודישען אַרבּייטער" 9091 ,געגרינדעט

דעם װעסטרייכער ליטעראַטורפאַראײן?
אין נ"י און רעדאַקטירט אקַליין זמ"בּ

פון דעם פּאַראין זיוגענד קלאַנגען"
ואוו פאַרעפנטל;כט אַ רשימה

פון יידי:

שע צייטונגען אין עסטרייך ,זינט 3191
רעדאַקטאָר פון אַ צאָנדאַקטאָרישן זשור2
| נאַל אין ענגליש ,מיטאַרבּעטער פון מע
דיצינישע ענגלישע זשורנאַלן ,אין בּוב?
פאָרם:

/פון הדר

און ווייטער"--אַ קלֵייף.

נע זאַמלונג פון זיינע געדרוקטע יידישע
סקיצן (פ"ג חיוגעגדקלאַנגעןי ,נ"י;)2291 ,

װאָס האָט געשטאַמט

און ווילדקייט,
 .סעמינאר,

פון זײן חריפות

געמוזט פאַרלאַזץ דעם /

דאַן האָט ער שטודירט אין

שװײיצאַריע ,וואו ער האָט בּאַקומען דעם

טיטל ד"ר פאַר זיין דיסערטאַציע איבּער
איוב.

אַרום 3981

צוריקגעקומען

קיין

לעמבּערג און דאָ מיטגעאַרבּעט אין
די ערשטע ציוניסטישע יידישע אוס?

גאַבּן+ ,װי ר ,א ,בּרוידעסעס װאָכנבלע?

טער ידער ועקער" ,דער כּרמל",
חהעברי" א ,אַנד ,בּאַזונדערס אויסגע=
נומען מיט זיין ,מאָטל תּוכחה" --אַחסי?
דישע זאַך ,איז תּמיד געװען געיונד,
צוליבּ זיין פליענדיקן מוח זיך קײינמאָל
ניט געקענט צוגעוויינען צוֹ ארַעגלמע:

סיק לעבּן ,בּשעת

דער װעלט:מלחמה

אַ צייט געווען אין וי

סמש פיסת/ט--אַ בּוך בּיאָגראַ, :
גרין בּ( ,אַרום --5881
צזופו 1066מז
פיעס פון בּאַרימטע דאַנטיסטן אין אַמע= געבּ ,אין קאָװנער ליטע ,אױסגעװאַנ:
דערט קיין דרום-אַפּריקע ,א"פ ב ,זע
יריקע און קאַנאַדע ( ;)0191עזוֹפוווסם
000ז 681 610108 602 21/ת-- 1אַ בּראַשור לענאָװו -פאַרעפנטלעכט בּעלעטריסטישע
זאַכן אין דער יאָהאַניסבּורגער װאידי
|איבּער = צאָנדאָקטאָרײ אין תּנך און

5

תּלמוד (,)8191

-

|

גריל בּנימין (אַרום --5781

שער פאָהן",

גרין מאַקס  --מיסיאָנער ,פּראַקטי= -

) געבּ .אין זשאָלקיעוו ,מזרף:
צירט אַלס דאַקטאָר אין פילאַדעלפיע
גאַליציע ,אין אַחסידישער פאַמיליע פון אַ |אוֹן שיקאגאָ .פאַרפאַסער פון דעם מי:
מלמד .יונגערהייט געקומען קיין לעמבּערג,
סיאָנערישן בּוך קדיא אידען:פראַגע אוך.
דער שליעסעל צו איהר לעזונג" (פילאַ=
וואו ער איז בּאַקאַנט געװאָרן א"ג חדער
זשאָלקיעװער עילוי" ,זיך בּאַפרײנדעט -דעלפיע ,9091 ,ז"ז  ;391דאָס זעלבּע
מיט דוד נײמאַרק ,מ .ערנפּרײן און אין ענגליש ,)8091 ,געשריבּן אין אגַאַנץ
זייער קרייז און זיך אָנגעהױבּן אָפּצַו גוטן יידיש ,בּלויזן עטװאָס פאַרדייטש=
מערישט אויפן שטייגער פון דער ידי=
געבּן מיט וועלטלעכער בילדונג ,אָבּער
ניט פעיק

צום

סיסטעמאַטישן לערנען,

שער

צײטונגסשפּראַך

אין אַמעריקע,

136

|

= ===

גלין--גרעמם

===

844

אָפּערירט דאָס בּוך מיט די מאָדערנע בּאַי  -וועגן פראַגן פון ציוניסטישער און יידיש;
גריפן פון נאָציאָלים ,נאַציאַנאַליזם,
נאַציאָנאַלער פּאָליטיק ,האָט ער אגם.

| = ציוניזם .,אַסימילאַציע,
רעפאַרם:יידנטום
|| אאַז"וו ,אױסלאָזנדיק מיט די טראַדיציאָ:
נ
עלע .מיסיאָנגערישע אויספירונגען װעגן | עפראכן אַלס פאַקטאָרן פון אַסימילאַציע
;
י
ש
ר
א
ל
'סאױפגאַבּע", ,די נבואות איבּער און צַרױסגעבּן זי נאָר אין יידיש און.
דעם משיח און זיין מלוכה ,און איבּער
העבּרעיִש ,הגם ער האָט אַ געוויסע צייט
איך זיך אַרױסגעזאָגט פאַר פאַרמאַכן.
צייוניסטישע אָרגאַנען אין פרעמדע

ישׂראל'ס בּעשטימונג און צוקונפט", ,דער

אַלײן רעדאַקטירט די ציוניסטישע צייט:

הימעל:מלוכה" ,דער ניער תּורה פונים

ש|ריפטן

משיח" אאַז"וו,
| = גרינבּוים יצחק  8142פ-=-.781
ג|עבּ .אין װאַרשע אין אאַָנגעזעענער

| 164690ט {6115עיס8עָ? 62
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דערצויגן געװאָרן 

-

אין פּלאָנסק ,ווא

5

-

שפּעטער זיך בּאַזעצט אין װאַרשע אַלס
אַדװאָקאַט ,גענומען אַנאָענטן אָנטײל אין

שול,

קרוינישער

אין ווילנע אַלס לייטער פון

גאעַוויסע צייט אויך רעדאַקטירט ,זיף
אויך בּאַטײליקט אין טאָקאַלאזוס זטעלע2
גראַף" ,חדי אידישע  וועלט" , .4188034

די ערשטע ביל

דונג בּאַקומען אין
דער
ידישער

וואוינענדיק

מרכּז פון דער ציוניסטישער אָרגאַניזאַג
ציע ,געשריבּן אַרטיקלען א"פ י ,קנאי אין -
חהזמן" א*וןחעולם" און דעם לעצטן

פאַמיליע ,זיין פאָטער ,יהושע ג ,,איו גע2ווען פון קדעימפּער פן.ר השכּלה אין פּולן.

|

אין פּויליש זאפאיסטץ? ,8010

| אפריינד" (,דאָס לעבען) אַלס פּובּלײ

שפּעטער בּאַזוֹכט

| ציסט איבּער די פּוױליש:יידישע בּאַציָוני

די גימנאַזיע אין
פּלאָצק ,ווא ער

גען 4191 ,רעדאַקטירט

דעם ציניס?.

טישן אָרגאַן קדאָס יודישע פאָלק" ,דאַן

האָט אַלס שילער פון4טן קלאַס אָנגע; אַװעק קיין כּט"בּ .,וואו ער האָט נאָך דער
הױבּן זיין ציוניסטישע טעטיקייט .זיין ; מערץ?רעװאָלוציע רעדאַקטירט אַ געוויסע
| -שטודיום פאַרענדיקט אין װאַרשעװער
צייט .דאָס זפּעטראָגראַדער טאָגבּלאַט",
אוניווערסיטעט ,צוערשט שטודירנדיק
בּיז די בּאָלשעװיקעס האָבּן עס פאַרמאַכט,
מעדיצין און דאַן --יוריספּרודענץ ,אַלס  .אויף דעם ציוניסטישןסטודענט אַ איינגײיער אין הז פון *,

פּט"בּ  1191אָנגעפירט דעם קאַמפּ
 פאַר דער וועלטלעכער קהילה און פאַר.דער פאָדערונג ,אַז יידיש זאָל אָנער= 
קענט װערן פון דער מלוכה אין די רע:
גירונגס=אַנשטאַלטן און געריכט ,אַרױס:
גײענדיק פון דער הנחה ,אַז מ'קען ניט

ל ,פּרץ ,זיך פאַרפולקומט אין יידיש און
העבּרעיש ,אָנגעהױבּן זיין זשורנאַליסטי:
שע טעטיקייט אין אִיוֹד" און גלֵייכצַי:

טיק אויך אין זהשלח" (א"פּ י .ג .צעיר).

און אהדור".

אַלס

הײיסער אָנהענגער

פון .דער פּאָליטישערגלות:לענדער,

אַרבּעט

פאַרטיײידיקט

די

אין די

פאָדערן

געגנ:

צוזאַמענפאָר

זיודישען

פאָלק" ,80 -- 7091 ,וואו ער

הפאָּטאַ,רעפנטלעכט

אַריי

אַרטיקלען

קיין אָנערקענונג

פאַר

צוויי.

שפּראַכן 8191 .זיך צוריקגעקערט קיין
װאַרשע ,וואו זיך געשטעלט בּראש פון .

װאַרטס:פּראָגראַם אויף דעם ציוניסטישן

אין ההעלסינגפאָרס = ,אין.

צוזאַמענפאָר אין /

{

דרער ציוניסטישער בּאַװועגונג אין פּױלן- ,
עדאַקטירט

דעם טעגלעכן

ציוניסטישן

אָרגאַן ?דאָס יודישע פאָלק"  9191און.

..
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גרינבּוים

גאעַוויסע צייט אויך די הצפירה" ,אין.
דעם גרינדונגסיים אָנגעפירט מיט דער
ציוניסטישער' פראַקציע ,געװען אױך
איר ראש:המדבּרים .,אויך געשטאַנען
בּראש פון דעם אַזױגערופענעם עצייט:
װײיליקן יידישן נאַציאָנאַל-ראַט" ,געווען
אַ מיטגליד פון דער קאָמיסיע ,װועלכע

האָט אױסגעאַרבּעט דעם פּראַיעקט פון
קאָנסטיטוציע

דער פּוילישער

(זע זיינע

אַרטיקלען +די פּוילישע קאַנסטיטוציע
אין זידעם
און די אידישע פּראַגע"
חודש?" 2291 ,)14--1 ,1291 ,אינער
פון די איניציאַטאָרן און פירער פון

דעם בּלאַק פון די נאַציאָנאַלע מינדער:
הייטן אין דער פּילישער רעפּבּליק
פאַר די סיים:װואַלן ,ועלכער האָט צו2
נישט געמאַכט די כּוונות פון דער ספּע;

ו'

4404

:

דעם יידישן שולװועזן מיט דער יידישער
אונטערריכט:שפּראַן .דורך דער מלוכח.

צוליבּ זיין קעגנערשאַפט צו דער שטע:
לונג פון דער אָפּיציעלער ציוניסטישער
אָנפירונג אין דער פּראַגע פון דער
יידישער אַגענץ אַלס אָנפירער פון דער"
אָפּאָזיציע װעל המשמר" (אונטער דעט

דאָזיקן טיטל אַרױסגעגעבּן אזַמ"ה צו
די װאַלן צום  1114קאָנגרעס)--אויף דער
7טער קאָנפערענץ פון די פּוילישע ציו?
| ניסטן,

דעצעמבּער,

אויך

מערײט

ניס

אַלס

בּאַקומען

קיין

פּרעזידענט

פון

דער ציניסטישער אָרגאַניזאַציע אין
פּױלן ,פון וועלכן אמט געמוזט צוֹריק:
טרעטן ,צוליבּ דער פֿאַרנאַנטער שיידישב

פּוילישער פאַרשטענדיקונג" זומער 5291
זיך אָנּגעזאָגט אויך פון דעם סיים:מאַ::
בּאַזוכט

א"י און פאַרעפנטלעכט

ציעל צוגעשניטענער סאייָםרד=יגאַציע  -דאַט,
אָפּצושװאַכן די רעפּרעזענטאַנץ פון די
ניט:פּוילישע פעלקער אין די געזעצגע:
פון וועלכן ער איז אשַטענדיקער מיט?
בּערישע היזער ,צום צװײטן מאָל אַרבּעטער ,דרוקנדיק כּמעט אַלע װאָך

די איינדרוקן פון זיין נסיעה אין זהיינט",

אויסגעװײלט אַלס דעפּוטאַט ,אָבּער זי

נע חברים פון דער ליסטע נוֹמ ,61 ,די
אָרטאָדאָקסישע ,סוחרישע און גאַליציאָ2
נער דעפּוטאַטן ,האָבּן אין זייער אָפּאָר?
טוניום און גלייכגילטיקייט צו די קול:

טנוארַצ4יאָנאַלע

אינטערעסן פון דער

יידישער בּאַפעלקערונג אין פּוילן בּאַקן;
מען די אײבּערהאַנט און אים באַזײ2

אַרטיקלען

װעגן

פּראָגן פון

ציוניזם+ ,

יידישער פּאָליטיק אין פּוילן א .אַנד,
לעצטנס אויך אַרױסגעגעבּן דעם אָרגאַן
פון די ראַדיקאַלע ציוניסטן פציוגיסטי.

שע בלעטער"  --בצּואַקעמפּן די אָפי:

ציעלע  ציוניסטישע פּאָליטיק און דעם

אָפּאָרטוניזם פון דער גרופּע חעת לבנות"
(די ערשטע ה"ה פון די צציוניסטישע

טיקט פון זיין אָנפּירנדיקער ראָלע אין

צּלעטער" אַרױסגעבּן אין פט"בּ נאָך דער

דער פּאַליטיק פון דעם ידישן סיים:
קלובּ (חקאָלאָ?) ,און אין דער דעמאָראָ.
ליזירנדיקער אַטמאָספערע פון דער פּאַ:

רעװאָלוציע) .אין בּוכפאָרם :חדי בּאַל-
פור:דעקלאַראַציע און איהר פערווירק;
ליכונגי (פ"ג איהודיה",

װאַרשע,3291 ,

ליטישער װקאָלאָיטעטיקײט האָט ג ,דער

ז"ז  ;)451קאתחלתא דגאולה" (אין יידיש);

געװועזענער קעמפּער פאַר דער יידישער
שפּראַך ,פאַרלוירן .זיין ליניע און גע;

לַונג אַר?
מ -א
ַ-
אין"
זמלחמות יהודי פּזוֹל
טיקלען ,אין  2191 -- 5091געדרוקטע
אין ?העולם" ,חפרייגדי איודישען פאָלק" -
61 6סץ? ,א ,.אַנד( ,פ"ג פאחיאסף",
װאַרשע :)2291 ,א"ר פון ג .זײנען
| אַרױס :ודי יודישע קזהלאהַ -מ-לונג

שפּילט אפַאַטאַלע ראָלע אין די בּאַ:

קאַנטע טרויעריקע סאייָםפּ=שטימונגען
פון נח פּרילוצקיס פאָרשלאָגן װעגן דער
אַנערקענונג

און

אונטערשטיצונג פוֹךְ

|
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גרינבּוים
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|

|איבּער .אָריענטאַליסטיץ און פאָלקלאָר.

| פון אַרטיקלען (פון ג ,און יוֹסף גראַ*.
בּעאַרבּײט  -אין דער
וויצקי) און מאַטעריאַלען,

דורכ'ן פּאָליטישען אַמט פון דער ציוניס?

טישער אָרגאַניזאַציע אין פּוילען" (װאַר:

8087. 0091064. 6806091002-

.ָ14

0181

אַריבּערגעפאָרן.

קיין

ואו ער האָט שוין געלעבּט

מינכען,

אין זיין רשות

די

שע ,אױסגאַבּע פון אַמט פאַר פּרעסע
און פ"ג בּיי דער אָרגאַניאַציע ,װאַרשע,
 ,0ז'ז  ;)19דורכן פ"ג פון צינל?
האָט ער זיך ערשט אינגאַנצן געקענט
ווידמען דער װיסנשאַפטלעכער אַרבּעט
סטישן נאַציאָנאַל:ראַט אין פּױלן :חסיים?
רעדעס (פון ג ,2291( "2291 -- 9191 ).און די רעזולטאַטן אַרױסגעבּראַכט אין
אַ ריי זעלבּשטענדיקע װערק ,גרעסערע י
זיז  ;)032חדי װאַחל:אָרדינאַציע"--מיט
און קלענערע אָפּהאַנדלונגען און בּײ
אַן אַרטיקל פון ג ;.ײדי קאָנסטיטוציע
פון :71טען מערץ" --מיט אַרטיקלען פון געלעגנהייט אויןך אין לייכטע פעליעטאָ:
נען ,זײבע )611601012860 626425102 12
ג .און א .האַרטגלאַס; חדער צייטוו ,יוד,
61ח0 6945מ-װ02זקפ זיינען אַרוױס=
נאַציאָנאַל=ראַט און דער סיים:קלובּ בי
איהם" (װאַרשע ,3291 ,ז"ז  ;)082וי אויך געגעבּן געװאָרן נאָך זיין טויט פון ד"ר
אַ ריי פּאָליטיש:אינפאָרמאַטיװוע אױסגאַבּן  -פעליקס פּערלעס  ,1091ג ,האָט זיף.
אין פּױליש און רוסיש .אין די חבּלעטער זייער פיל אָפּגעגעבּן מיט דער פאָרשונג
פון דער אַלטער יידישער ליטעראַטור
פאַר אידישע דעמאָגראַפיע ,סטאַטיסטיק
אוֹן זיין וויכטיקסטע און גרעסטע אַר=
און עקאָנאָמיק" ,בּ , .פאַרעפנטלעכט
בּעט איז די ,,60051064-0081081 )0486102-
אַ גרעסערע טטאַטיסטישע אַרבּעט חדי אידן
6וגלייך איין בּייטראַג צור קונדע
צ
און דאָס שול:וועזן אין פּולן" ,פין זיינע
דער העבּראֵַישען ליטעראַטור? (לֵיפ.
פּסעװדאַנימען :א בּן:ישואל ,י .בּן:חורין
ביזן

טויט,

האָבּנדיק

רייכע מינכענער .קיניגלעכע בּיבּליאָטעק,

יו

א ,אַנד,

לקסיקון ציוני; נאָמבּערג ,אין מ,אָמענט",2 ,5291 ,

גרינבּוים (מאיר) מאַקם 01ט51/
--7ןן )8981 4/11געבּ,

אין זעליגענ:

שטאַדט ,העסען ,שטודירט פילאָטאָפיע און
פילאַלאָגיע אין די אוניווערסיטעטן פון גי
סען און בּאָן און געענדיקט מיטן טיטל
ד"ר,

צוליב מאַטעריעלער נויט די בֹּל5

ציג ,2881 ,ז"ו  ,)785פון וועלכער דעם
2טן בּ ,,ניט האָבּנדיק קיין פאַרלעגער,

ניט פאַרעפנטלעכט ,און דער כּתב:יך
איז געבּליבּן אין רשות פון דעם קאָנסול
טעאָדאָר װילמערסדאָרפער אין מינכען,

װאָס דעם פאָטער זיינעם
װערק
טייל

געהַײליקט.

דער

איז דאָס

געדרוקטער

פון דער כרעסטאַמאַטיע

בּרענגט /

סטע יאָרן פון זיין לעבּן געמוזט פּטרן
אַלס הויזלערער אין ווין ,טריעסט ,אין.

גרויסע פראַגמענטן פון דער אַלטער
יידישער ליטעראַטור ,וי תּנך:איבּער=
זעצונגען און פּאַראַפראַזן ,מוסר=טפרים,

אינטפּעקטאָר פון אַ יידישן בּית:יתומים
אין נ"י ,פרײי פון די דרינגלעכסטע
דאגות פּחנסה ,האָט ער זיך געקענט אָפּ2

| סטישן אינחאַלט ,גלאָסאַרן אאַז"ו ,וי
אויך פון אייניקע כּתב:ידן; דערצו קו=

מען ליטעראַטור:היסטאָרישע און לינג,

אוך זינט

וויסטישע בּאַמערקונגען ,פּאַראַלעלן ,עטל=

אַ קליינער אונגאַרישער שטאָט ,דעױנאָך
אין אַמסטערדאַם און לאָנדאָן ,ביז ער סידורים ,מחזורים און תּחינות ,ביכער
האָט  8581בּאַקומען זי שטעלע פון אַ | פון היסטאָרישן ,פּאָלעמישן ,בּעלעטרי:

געבּן מיט זיינע פאָרשונגען
2

פּאַרעפנטלעכט

אַ רײ

אַרבּעטן

מאַלאָגישע דערקלערונגען פון זייער פיל

786

|
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8

אַלטע יידישע װערטער ,װאָס אַנטפּלעקן
אין דעם אַװטאָר אַ גרוֹיסע ערודיציע

אשַייכות ג--ס אַרבּעס 8סתסגזמפװספטא
:ןפ סמט (ה'  374פון רוד,
6604

ניט נאָר אין דער ידיש?העבּרעישער
ליטעראַטור ,נאָר אויך אין דער װעלט:

װירכאָװס .און פר ,פאָן *האָלצענדאָרפס
חזאַממלונג געמײינפּערשטאָנדליכער וויסענ? .
שאַפּטליכער פאָרטראָגע" ,בּערלין- ,5881 ,
ז"ז  ,)84וואו ער ציט אויך אַרײן די יידישע
שפּראַך אַלס מוסטער פון אַ חמיש:שפּראַך"

ליטעראַטור און דער אָריענטאַליסטיק,
ג-ן האָט אָבּער געפעלט די בּאַקאַנט2
שאַפט מיט דעם לעבּעדיקן יידיש ,דער?

צו האָט ער אויסגעניצט בְּלוֹין די בּיכער
פון דער מינכענער בּיבּליאָטעק (װאָס

דעט קאַטאַלאָג פון איר יידישער {פּטײ:

פון זיינע אַנדערע װערק איז צו דער
6 622101621 42טטאן
מאָנען;
 3981און 6160910209-1091061
6
,69981
,,,6

לונג האָט ער כּמעט װי פאַרענדיקט),
די פראַנמענטן װערן איבּערגעגעבן ניט
אין אָריגינאַל ,נאָר אין אַ לאַטײנישער
טראַנסקריפּציע ,אָן אַ שום סיסטעם ,די
בּיבּליאָגראַפישע דאַטן זיינען אָפט ניט
ריכטיק ,און דאָס אַלץ מינערט דעם

רעצענזיעט

איבּער ג--ט ,כרעסטאָמאַטיע" ,נומ,

אַ סך

;)711--1

מ ,וויינרייך, ,שטאַפּלען" ,ז"ז ,44---34

וערט

פון זיין גרויסן וװוערק.

קלענער אין כּמות און ניט דער ערך
נאַכלעסיקער אין דער בּאַאַרבּעטונג אי
ג--ס בּוך 61 60081060-0091041 416011
 41 6042/00910602, 46:00 04 242זגו}

(אָפּדרוק

פון וינטער

און וינשעס

60 164216111/ 1685+/ס612 }916
91
 ;560טויער ,4981 ,ז"ז ,)19
5

װאָס בּרענגט

פּראַגמענטן

פון אַ דרי

עלטערע יידישע וערק ,אויך פון חדאש

גײיאי טעסטאַמענט פון דעם משיח"
(לאַנדאָן תּקפ"א) ,און פון אַ ריי ספרים
און בּיכער פון דער 24טער העלפט אוא
יר"ה ,צ"א פון א .י ,בּוכבּינדער ,אליקום
צונזער ,וו ,און ט( ,די מעשה פון דעם

ש|טיקעלע בּרויטי ,זשיטאָמיר  ,9681פ-
פאלקאַװיטש ,אברהם ק"בּ (זאיינע רוי?
בּעריגעשיכטע  --דאָס איז איינע שרעק:
ליכע ערציילונג פון דעם גרויסען מאַ?
ראָקאַנישען רויבּער מוראַט אַל קאַבּיר,

ל ,פרענקעל ,אין 0 6016116 6100810671וו- 8
-ב; 8112 .

,6

פעליקס פּערלעס,

ח2 :60091061 6260425ן ,ןש ;)1 ,52
ל ,סענעאַן ;12930 ,בּ .בּאָראָכאָװ ,בּיבּליאָטײק
פון יידישן פילאָלאָג ,נומ( 011 .מיט אַ רשימה פון.

גרינבּלמט נתן (י טבת --6881
) געבּ ,אין ווידז ,קאָװנער

-

געגנט ,אַלס זון פון אַ חסידישן חוזר=
מלמד ,פון  6יאָר אָן אין קאָװנע ,בּיז
 6געלערנט אין דער סלאָבּאָדקער
 ישיבה ,דערנאָך געוען אַן עקסטערןאין ווילנע ,גענומען אַן אַקטיוון אָנטײל
יידישער

אין דער

אַרבּעסער-באַװרעגונג,

צוערשט אַלס פּ"צ ,דערנאָך אַלס ס"ס,
הדשים?לאַנג געזעסן אין טורמע .דע2
בּיוטירט מיט קליינע גאַװעלן אין !)8680-
 ,90--8091 4160 6261דאַן אַװעק

קיין אָדעס,
08

וואו זיך בּאַטײליקט אין

604006204

און

זינט 1191

192

שריבּן אַרטיקלען ,פעליעטאָנען און
סקיצן אין זגוט מאָרגען" ,שלום עליכם",
זדער איד" ,חדאָס נייע װאָרט" ,שפּֿע
טער מיטגעאַרבּעט עטלעכע יאָר אין ש.

האָכבּערגס קאונוער לעבען?,

זיך אויך

ווילנע  ,4681ז"ז  ,)84א .מ ,דיק ,שמף,

בּאַטײליקט אין װאַרשעװער ידאָס לע

ניו;יאָרקער זצוקונפט" א .אַנד ,מיט
מאַנכֿע קאַרגע שפּראַכװיסנשאַפטלעכע
בּאַמערקונגען .צו יידישיסטיק האָט אויך

און אין די פאַר:

גען" ,ווילנער שטאָג" א"ר פון ש .ק .
שנייפּאַל

שיידנסטע

א .אַנד.

העבּרעישע

אױסגאַבּן,

װי

-
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זמ"בּ /טל" (אַ גרעסערע דערצילונג
 ?פייבוש") ,יהשלח" ,ײהעולם? ,חחזמן",זהצפירה" ,חאחד'ת" ,זקונטרס" ,אהעם",
װכּנסת ,זהתּקופה" (גרעסערע קריטישע
אַרבּעטן איבּער ג ,שאָפּמאַן ,ש .טשער:

ניכאָווסקי) ,חעולמנו (קאַריטישע אָפ:
האַנדלונג איבּער ש"ע) א .אַנד .פון
זיינע גרעסערע דערציילונגען אין יידיש
איז זאַ בּאַגעגעניש? אין זמ"בּ אאונטער?
וועגס" א"ר פוֹן ח ,ג .בּיאַליק (אָדעס,

די לעצטע

7

אאָרן אין קאָװנע

שטענדיקער מיטאַרבּעטער פון חדער
אידישער שטימע" און פאַרשיירענע אֵנ2
דערע יידישע און העבּרעישע צייט:

שריפטן ,וואו פאַרעפנטלעכט אוֹיך לי;

דער און קריטישע נאָטיצן .זיינע פּסעװ?
דאָנימעף נתן ,בּן אשר ,אַ ייד,
יטשערנעס ,אויסקוקער א ,אַנד,

אי

גרינבּלױי שלמה (--6781 0/51

) געבּ ,אין קופישקי ,קאָװונער

01

:

6

חסידישער רבּי ,האָט זיך שפּעטער מיט דעױ -
פּאַמיליע אַריבּערגעצויגן קיין לעמבּערג- ,
ג .האָט בּאקומען אשַטרענג רעליגיעזע
דערציונג און האָט בי  91יאָר געטראָגן
נאָך דיטראַדיציאָ:
נעלע הלבּשה פון
די

גאַליציאַנער

חסידים ,האָט דעײ

בּיוטירט  2191אין
דער פּ"צ--יסטי:

שער װאָכנשריפט
;דער יודישער.
אַרבּײטער" א"ר

=

פון בּערל לאָקעו ,גלייכצייטיק

האָט.

ער אױך אָנגעהױבּן צו שרײבּן אין
העבּרעיש און געדרוקט זיינע זאַכן אין

/השלח" ,װי אויך אין ארץ:ישראל א"ר

פון ח ,י ,בּרענער ,וועלכער האָט געהאַט
אוֹיף אים אַ שטאַרקע השפּעה ,א|ין דעם
ערשטן יאָר פון דער װעלט:מלחמה
דורכגעמאַכט די זייער שווערע צייט פון

ליטע ,דערצויגן אין יאַקאָבּשטאַט ,קור?.
לאַנד ,געלערנט אין חדר און ז רוֹסל=
און אַרױסגעגעבּן זיין ערשטע זאַמלונג
שער פאָלקסשול ,געווען בּוכהאַלטער און
לידער קערגעץ אויף פעלדער" (לעמ=-
דער רוסישער אינװאַזיע

סוחר אין װאַרשע 4091 ,אױיסגעװאַנדערט

קיין לאָנדאָן,
טעגלעכן
| מרמר,

ואו מיטגעאַרבּעט

װאַדװערטײזערח
חדעם

אין

א"ר פון ק,

אין לעמבּערג

בּערג -- )5191 ,דאָס ערשטע בּוך אין

יידיש ,װאָס בּאַהאַנדלט די מלחמה?מאָ:

טיוון  -פון איינעם ,װעלכער האָט די

אידישען עקספּרעס" און

מלחמה געזעען מיט די אײגענע אױגן;

זכּרעסע" ,דער טעגלעכער עוועלט" א"ר

שטענדן פון דער קריגסצייט אין דאָס
בּוך געבּליגן אומבּאַמערקט פאָר דעם
בּרייטערן עולם ,און נאָר אין די גאַלֵיפ

זשוקס ?אידישען זשורנאַל" 9091 ,אַװעק
קיין שיקאַגאָ ,מיטגעאַרבּעט אין ליבּלינגס

! אָבּער צוליב די אויסערגעוויינלעכע אום:

פון ק ,מרמר/ ,דעם אידישען רעקאָרד"
| און צולעצט אין דעם אאידישען קוריערי
ציש:ליטעראַרישע קרייון האָט עס גע?
איר פון ד"ר ש .מלמר --אַלס גייס;רע| :
מאַכט אַ גרויסן רושם און ד"ר צבי
שפּיצער האָט אים געװידמעט אַ קר
דאַקטאָר , געשריבּן אויך פּובּליציסטישע
אַרטיקלען ,הומאָרעסקעס און פעליעם
טישן  אַרטיקל אין לעמבּערגער װטאָג= /
טאָנען,
בּלאַט? ,צו דער צייט װערט ג .צוגע:
גרינבערג אורי-צבי

ֿ09ן.--

) געבּ .אין בּילקאַמען ,בּיי זלאָט?
שעוו,

מורח:גאַליציע = ,זיין פאָטער ,אַ

נומען

צום

מיליטער

און אָפּגעשיקט

 1אויפן פראַנט אין יוגאָסלגװיע .עֶר האָט
זיך בּאַטײליקט אין אַסך שלאַכטן אוך

146

|

|
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|
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שפּעטער געאַרבּעט אין דער קאַנצעלאַ:

סטישער השגה און פאַרטיפונג ,פאַרן

ריע פון זיין פּאָלק אין סאַראיעװאָ ,וואו

פרייען נאַקעטן מענטשן?אויסדרוק ,אַקעגן .
דער פאַראומווערדיקונג פון דעם מיט
בּלוט און מאַרך אױסגעטראָגענעם עקס=
פּרעסיאָניזם ,אַקעגן דער גאַנצער פּלע=

ער איז אגב געקומען אין בּאַרירונג מיט
די ספרדישׂע יידן ,אַ ציקל לידער האָט
מעלרחמה:צייט
ער איַן ד

פאַרעפנטלעכט

אין דעם זמ"בּ ליריק א"ט גמזג ז61מ,1
א"ר פון ש .י ,אימבּער ,נקיעטנענדיק
אויסהאַלטן מער די אַטמאָספערע פון
דער קאַזאַרמע ,האָט ער בּיים סוף פון

דער מלחמה דעזערטירט פון דער אַרמײ
און זיך אויפגעהאַלטן אין לעמבּערג ,וואו עסהאָט דאַן געהערשט בּאַלאַגערונגס:צושטאַנד

יאַדע

אומגערופענע

מבינותטאָגער

מיט

זייער השכּלהש:אַפּיקורסישער וואוילקע=
דאָס 22טע הפ,ון ואַלבּאַג

נעוודיקייט?,

טראָס איז פון דער מאַכט קאָנפיסקירט
געװאָרן אונטער דער בּאַשולדיקונג אין /
גאָטסלעסטערונג ,און ג ,איז  3291אַװעץ 

קיין בּערלין,

װאוֹ עהראָט אַרױסגעָ.:

און יעדע רגע האָט געדראָט טױיטשטראָף.
פאַר דעזערציע ,אין נאָװעמבּער 8191

געבּן דאָס ה'  4--3פון זיין זשורגאַל,
דאָרט פאַרעפנטלעכט אַ גרעסערע פּאָעמע
אאין מלכות פון צלם" ,און אין די אַר?
טיקלען און נאָטיצן (?ווייטיקן:היים אויף
סלאַווישער ערד" ,עפּילאָג צום גאָט?

צו=

לאָזיקײט" ,װאַ בּראָקן דעם גײיסטיקן איג?

זאַמען מיט דעם גאַנצן שטיק יידישן
קװאַרטאָל ,וואו ג ,האָט פאַרבּראַכט זיין
יוגנט 0291 .געקומען קיין װאַרשע,

צום אויסדרוק

האָט ער איבּערגעלעבּט

דעם

לעמבּער:

גער פּאָגראָט ,כּשעת וועלכן דאָס הוז,
וואו זיין פאָטער האָט געוואוינט ,איז
צעשטערט

און פאַרבּרענט געװאָרן

וואו ער האָט זיך בּאַטײליקט אין די
אױסגאַכּן פון די יונגע יידישע דיכטער,

װאַלידנטום?) ,געבּראַכט

די טראַגיק

פון דער יידישער פּערזעג:

לעכקייט האין דער צלם?אייראָפּע" ,דעם

צער אוֹן צאָרן קאויף דעם גרויסן צע:

פאַל =

און צעפוילונגס -פּראַצעס פונעם

וי זמ"בּ פרינגען? (פון דער פּאָעמע װאַ פאָלק" ,די בּענקשאַפט פאַרװאָרצלט צו
קאָפּ אַ טורעם") . ,זמ"בּ װכאַליאַסטרע? וערן שאין דעם אַלטן בּאָדן פון דעם
(פון דער פּאָעמע קוועלט בּאַרג אַראָפּי) ה|עבּרעער:פאָלק ,פון אָחיענט" ,פון בּער?.
א ,אַנד ,,,אויך מיט העברעישע שירים
לין איז ג ,אַװעק קיין אי ,װאו ער .
,
אין ,התּקופּהי זשו,זט (פמזמרת עלמות") ,א
האָט אָנגעהױבּן אַרױסצוגעבּן אגליונות
א ,אַנד ,אַלײן אַרױסגעגעבּן זמ"ה א"ט
לבטוי"  --עסדן" און חסדנא דארעה"
רָסנ--
וטרא
שּאַ
זַלב
זא
אַל פאַר דעם גייעם (ירושלים ,תּרפּ"ה) ,אַרױסטױעטנדיק שאַרף
דיכטער?און קינסטלער:אויסדרוק" ({ ה--
הילע געצײיכנט פון זאב ווינטרויב,

װאַרשע ,2291 ,ז"ז  ,)91װאו ער האָט
אין די אַריינפיראַױרטיקלען װפּראָקלאַמי2
רונג?

און קמאַניפעסט

צו די קעגנער

פון דער נייער דיכטונג" עקספּרעסיאָני:
| סטיש געפּרוּװוט בּאַגרינדן ;דאָס גרויזאַמע

אינעם ליד- ,דאָס כֿאאָטישע אינעם בּילד,
ידעם אויפגעשריי פונעם בּלוט" ,געלאָזט

הערן /דעם רוף צוֹ אינטראָספעקטיו

און ליידגשאַפטלעך

קעגן דער מאָדעף?

! נעױ העבּרעיִשער ליטעראַטוֹר ,קעגן דעם -
גלותנאַציאָנאַליום און דעם יידישן סאָ=
ציאַליזם,

קעגן דעם אָפיציעלן ציוניזם

און רופנדיק .צוֹ עשאַפן אקַינטטלער:
פּאָזיציע אין דעם אױבּעטנדיקן אױץ=ף
אין דער אַטמאָספערע פון
ישראל",
קעמפּנדיקן פּאַלעסטינישן העבּרעיִום זיך,
אינגאַנצן צוריקגעצויגן פון דעח יידישעף -
ליטעראַטור אוֹן זיך אַפִּילוֹ דערלױבּט
()12
|

|
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אָנצוגרייפן יידיש אַלס "שפּראַך פון די
גאַלעװקעס?,

|

גרינבּערג

הי

דאָך פאַחנעמט ג ,אַ אָנגע:

זעענעם אָרט אין דער נייסטער יידישער
פּאָעזיע אַלס איינער פון
פון דער שטורעם:און כאַאָס:עפּאָכע נאָך

די דיכטעף.
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מוֹראדיקער וועלט:כאַאָס פון די לעצטע
יאָרן און זאיוייןסדרוקסגעשריי און אויס+
דרוקסוויי אין דער קונסט --דער עקספּרע? -
סיאַניזם --

האָט

אויף אים

געהאַט

די

שטאַר;סטע וויחקונג .און זיין העליגיע?

|דער מלחמה ,בּטבע אַ סענטימענטאַליסט | זער בּרען האָט אים געבּראַכט צוֹ דעם
און אַ עלעגיקער- ,מיט אַ נייגונג צו
מליצה,

אונטער

דער העפּעה פון דער

! העבּרעיִשער דיכטונג ,און אויך צום
גריבּלערישן אינטעלעקטואַלים ,איז גי
אָבּער אוֹיך אמַענטש פון אַ שטאַרק

קולט פון דער טומאה ,צום דיאַבּאָליום;
אין זיין פּאָפּולערסטן בּוך  --דער גרוי?*
סער פּאָפמע ;מעפיסטאָ? (פ"ג װדאָס
בּוֹךי ,לעמבּערג ,1291 ,ז"ז *2 ;36טע
פּראַכט:אױסגאַבּע -י פ"ג אליטעראַטוֹר?

פאָנדײ בּיים פאַראיין פון יידישע ליטע?

רעליגיעזן לעבּנסגעפיל ,און צװישן זיינע
ראַטן און זשורנאַליסטן אין װאַרשע,
לידער זיינען דאָ מוסטערן פון עכטער
| רעליגיעזער ליריק .,אַפילו אין זיין בּוך  2291ז"ז  ,58מיטן בּילד פון דיכטעף,
געצייכנט פון ה ,בּערלעווי) פירט ער
איינדרוקן און איבּערלעבּונגען פין זיינע
אַױױס דעם פינסטערן כּוח ,װאָס האָט.
מלחמהײיאָױן (אין פערזן און פּראָזע),
װאָס איז אַרױס א"ט ;אין צייטענס רויש" | אַרײנגעשלײדערט די װעלט אין דעם
(פ"ג זבּצלאל" ,לעמבּערג ,9191 ,ז"ז  )46תּחום פון הפקרות ,זינגט דאָס קהלת:
קומט צום אויסדחוק זיין רעליגיעזע נאַ געזאַנג פון אדַור ,װאָס אים עקלט פון /
טור ,אין דעם דאָזיקן בּוך ,װאָס אין דער טומאה און די קדושה איז פאַר .
בּכלל צעגאָסן ,אומבּאַהאָלפן אין דעו אים פאַרלױרן ,גיט קוקנדיק אױף די /
נאָך גענוג פּאַרדײטשמערישטער שפּראַך ,חסחונות פון דער פּאַעמע ,ואויף איף- .
בּאַזונדערס שװאַך אין דעם טײל פון ערטערווייזער צעצויגנקייט ,אויף דעם
ניט אויסגעלייטערטן סטיל ,איז /מע:
דער לירישער פּראָזע ,אונטער אשַטאַרקן
פיסטאָ" איינער פון די שטאַרקסטע יידי:
איינפלוס פון דער דייטשער מלחמה:לי:

|

ריק ,שאַצט דער דיכטער אָפּ די מלחמה.

דישע דאָקומענטן פון הײנטיקן צייט?

ניט נאָר אַלס פסיכאַלאָגישן אומגליקס?
מאָטיוו ,נאָר אויך אַלס מעכטיקן צו*
ציָונגסמאָמענט פון דעם שטילן זיסן גליקי
פון דער טױטיגעפאַר ,און שילדערט.
זיינע איבּערלעבּונגען אין יאוַגאָסלאַװישן

גייסט ,אַ בּוך פון צער און זעלבּסטפּײ=.

דאָרף אויפן דרום-פראָנט ,דאָס געזונטע.

אידילישע לעבּן פון סערבּישן פּױער ,
אויך אין זיין צווייטן לידערבּוך א"ט

;פאַרנאַכטענגאָלד"
װאַישע,

(פִ"ג /די

 ,1291ז"ז )802

צייט",

איז ג .נאָך

דער שטילעח דיכטער פון הרעליגיעזער
קדושה ,פון ליבּע:לידער ,װאָס די בּע*
סערע פון זיי קלינגען וי תּפילות ,פון

שטילע מנחה:שטימונגען,

אָבּער דער

ניקונג ,מיט שטאַרקע עראָטישע מאָטיוון,
ש ,ניגער,

,פון גאָט צום

טײװעל',

אין

,טאָג" זטְ } 5 01/מאַקס עריק ,פאַרבּײטער"
װאַרשע;

| צייטונג",

פון דער

הלל צײטלין,

מנחהיצײט",

דער

פּאָעט

אין ,מאָמענט"1291 ,

א ,ל .יאקובּאָװיטש, ,ג--ס װעג פון גאָט צוֹ גאָט" ,
ּ,יכער-װועלט",
אין ה,ײ,ינט" 1291 ,מלך ראַװיטש ,ב

,,2
זס(זטא,

802

ד"ר מ ,קאוּפער,
22911 1/62

אין 7521

יי מ--ל, ,אורי

צבי

גרינבערג און אורי צבי גרינבָרג" אין  ,ליטערא*
רישע בּלעטער" ;84 ,י , .זינגער, ,דער דיכ,
טער אָנם עין" און ,די שפּראַך פון די נאַ=

לעווקעס"151 01 ,

א .ידענהערץ, ,מעפיסטאָ"

,2291
און ,דער גולם" אין גלובּלינער בס"
 5ה .יבין ,אין ,אונזער בּאַװעגוֹנג" .8 ,2291

-

846

|

|

גרינבּערג

גרינבערג אליעזר (--6981

|

|

יידישער סטודענטנשאַפט און אויף שטעג=
דיט בּאַהאַלטן אטַיפע צוגעבּונדנקייט
צו דער יידישער קולטור ,נאָך דער אֵק2

) געבּ .אין ליפּקאַן ,בּעסאַראַבּיע,

בּיון :61טן יאָר בּאַקומען אַ יידישע און
וועלטלעכע דערציונג אין דער היים בי

טאָבּער:רעװאָלוציע בּאַשטימט אַלס קאָי
מיסאַר

זיינע פאַרמעגלעכע עלטערן 3191 ,אויס?
געװאַנדערט קיין אַמעריקע ,עטלעכע

פאַר בּילדונג און קונסט

די רעכטע האַנט פון דעם פאָלקס=קאָמי=
סאַר פאַר בּילדונג אַ .לונאַטשאַרסקי ,האָט

ג ,מיט אבַּרייטער האַנט געשטיצט אַלע
יידישע קואלוטונרטע:רנעמונגען אין

אויך אַ לערער אין די יידישע שולן,

פּט"ב ,דערהויפּט אויפן פאַרלאַגס:געבּיט,

זינט  1291ווידער אין בּאָסטאָן .,האָט
זינט  9191געדרוקט לידער און סאָנעטן

צוזאַמען מיט נ ,בּוכבּינדער און ש ,די:
מענטשטיין האָט ער רעדאַקטירט דאָס

אין ;קונדסי ,אדער נייער וועלט"; ,דער

צייט", ,פ ,א .ש,ח ,עדאָס װאָרט" ,אין  זמ"בּ אקולטור-פראַגעןי

זחדי פעדער"

א ,אַנד,,

פון

דער צפונדיקער (פּעטערבּורגער) קאָמונע- ,

יאָר געווען אַן אַרבּעטער אין בּאָסטאָן,
אַ געוויסע צייט שטודירט ליטעראַטור
אין מישיגענער אוניווערסיטעט ,געווען

זמ"בּ קאייגנס און פחעמדסי ,פפרייהייט',
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-

אויך א"פ אל

ליאָטעק" ,פ"ג זקאָמיסאַריאַט פאַר אי:
דישע ענינים",

--8ג,

גרינבּערג דוד  --װאָט געוואויגט -

(אַלס נומ11 ,

פוֹן דער זאידיש:סאָציאַליסטישער ביב;
פּט"בּ ,8191 ,ז"ן --59

מיט אַרטיקלען פון א .לוֹנאַטשאַרסקי,

נ קרופּטקאַיאַ ,ס .אַגראָנאַװסקי ,ד,
אין סינסינעטי און אַרױסגעגעבּן אַ הי
דערציילונגען אין יידיש ,פאַרעפנטלעכט  -שטערנבּערג .,וװול ,בּאַגושעװוסקי ,א ,ס,
סעראַפימאָװיץ א .אַנד .),האָט אויך פאַר?

אויך דערציילונגען

און אױטיקלען אין

זײיד ,טאַגעבּלאַט,/

ועלט",

מיניקעס

יאידישע

?בּלעטער",

פּיטסבורגער

(?)

?פאַלקספריינד" א ,אַנד,
חכמי ישראל בּאמריקא ,ז,03 .

= גרינבּערג ז(ר.ח-- 881
) געבּ .אין שדה-לבן ,קיעווער.
גובּ ,זיין פאָטער איז געװען אמַלמד,

אַזון פון דעם שמש אין חר' בּצלאלס
קלויז" ,אָבּער שוין אהַיינטװעלטיקער
מענטש ,אשַטיק מִשכּיל .,אױסגעװאַקסן

אין דער סביבה פון דעם שדהלבנער

עפנטלעכט אייניקע

פּאָליטישע

בּראָ:

שורן ,וי חדער ציניזם אויף דער
אידישער גאַס" (פ"ג װאיד .קאָמיסאַר=
יאַט" ,פּט"בּ ,8191 ,ז"ז  ,)23װזאידישע
סאָציאַליסטישע פּאַרטײען"

(פ"ג

ידער.

קאָמוניסט" ,פּטיבּ  ,)9191האָט מיטרע=
דאַקטירט אייניקע יידישע קאָמוניסטישע
צייטשריפטן אין די ערשטע אָרן
פון דער ראַטנמאַכט ,וי דעם אָרגאַן"
פון קאָמיסאַריאַט פאַר יידישע ענינים
חדי פרייע שטימע" (צװאַמען מיט נחום
בּוֹכבּינדער און שלום ראַפּאָפּאָרט { אַרױס

שולהויף ,איז ג .שפּעטער .געװאָרן אַן בּלויז ט2אָפּל:נומ ,),חדי קאָמונע" (צוזאַ:
עקטטערן אוֹן נאָכן אויסהאַלטן דעם
מען מיט שלום ראַפּאָפּאָרט ,פּט"בּ ,9191
מאַטורע ,שטטודירט
אױף
עקזאַמען
ני:
מ-ואַ
ָ-
אט"
קעל
 2נומ ,),חדי פרייע וו
אין דעם אַגראָנאָמישן אינסטיטוט אין סטישע װאָכנשריפט פאַר פּאָליטיק ,לֵי= 
פּולאַװע (ניי=אַלעקסאַנדריע) ,אין די /טעראַטור און קולטור-פראָגן (צוזאַמען
ערשטע יאָרן פאַרקערט צװישן דניאַ2
מיט נ .בּוֹכבּינדער ,מינסק 5 ,9191 ,נומ,).
ר
ציאָנאַל געשטימטע קריון פון דע
חקאַמף און לעבּן" (צוזאַמען מיט נ .בּוֹם+

= גרינבּערב-

40

בּינדער:1 ,9 ,טער נומ ,פּט"בּ=2 ,טער--
קיעוו),
| גרינבּערג חזיים--בצלאל (-- 0681
 0געבּ .אין ווענגראָו ,שעד?
לעצער = געגנט ,בּיו  51יאָר געלערנט

48

פיעל קריטישע זאַכען פון די פּערציי.:

טישע װעלט ,אויך קומט דאָ פאָר די"
מנהגים פון די פערצײיטישע חברה.
קדושה וִוי אַזױ זיי האָבּען זיך נוהג גצ
ווען מיט די טויטע און מיט די לעבּע=

יאין חדר ,דערנאָך אַיאָר  3אין בּית? דיגע .אויך װערט דאָ דערצײילט פון
 המדרש .שוין ייִנגלװײז האָט ער זיך א|יין חברה קדושה גבּאי װאָס האָט גע:אַרױיסגעװיזן פאַר אַן אָפּשפּעטער און ! מאַכט איין סעודה פאַר די חברה לײט.,
און געװען מיט זײגע .און מען האָט די סעודה אַװעקגעגנב .עט
אחַוזקמאַכער
און דעם גבּאי האָט מען איינגעזעצט"!?
שטיקלעך בּאַקאַנט אין שטעטל אג.
| = חחיים צאַלקע"

אַזױי אשַטייגער,

וען

(וואַרשע ,נייע אױפלאַגע ,1 ,ז"ז -.,)23

דער קעלמער מגיד האָט בּשעתּוֹ בּאַזוכט בּיידע ביכלעך| ,מוסטערן פון דער
| = װענגראָוו און געהאַלטן דרשות ,האָט ג | .פאָלקס ס=אַטירע,
מיט אַ גוטמוטיקן,
אויף מֿאָרגן נאָכגעזאָגט די דרשות ,סוף? . +גראָבּלעכן הומאָר ,געשריבּן אין זאאַַפ:

כּל-סוף האָט חיים-צאַלקע צוליב די

| רדיפות מצד' די שטעטלשע בּאַלעבּאַטים

טיקער עכטער פאַלקטשפּראַך/ ,מיט פּאַר=

שוינען פון שטעטל אַלס העלדן,
זײנען געווען בּשעתּם זייער פּאָפּולער.

געמוזט עוקר זיין פון װענגראָוו און איז.
אַוועק קיין װאַרשע ,וואו ער איז אָנגע; ניט נאָר אין װענגראָ ,נאָר אויך איך.
פּוילן ,בּאַזונדערס דאָס ערשטע ודיא:
קומען אין טארַופּע אַקטיאָרן ,װאָס זי
איינגעפאַלענע בּאָד" ,װאָס ג .האָט אָנ=
! נען געווען בּאַקאַנט א"נ חדי בּראָדער".
איצט זאָל ער זיך געפיגען ערגעץ אין געשריבּן מיט איַאָר  04צוריק* .
פ|ּריװאטע מיטטײלונג פון ה' מ ,האָללאַנד/ ,

גאַליציע-..ג ,איז דער פאַרפֿאַסער פון די -
צוויי פאָלקס-בּיכלעך :זבּינטשע די צדיקת?
טע אָדער דיא איינגעפאַלענע בּאָדי --
|) געבּ ,אין שעדלעץ .גע= /
דער װאָס האָט פיעל צייט אונ האָט לערנט אין חדר און דער ישיבה--9191 ,

גרינבּערג יחיאל-פנחס (=- 7981

 פערגעניגען ליעבּ  /זאָל דאָט בּיכעל האָ:בּען בייא זיך אין שטובּ  /איך האָבּ
דאָס מיט פיעל.ימיה געמאַכט  /יעדערס.

צו זיין זאַך גוט געטראַכט | דאָס בּיכעל

 1געדינט אין פּוױלישן מיליטער ,געװעך.
 8חדשים אויפן פּראָנט ,בּעת די שלאַכטן
בי פּלאָצק אוֹן מלאַװע אַרײנגעפאַלן צו
דער רויטער אַרמײ אין געפאַנגענשאַפט

איז גוט דיא צייט צו פאַר וויילען  /דער?
הופּט בּייא דעם ליענען זיך נישט צוֹ .בּיים ריין , שפּעטער צוריקגעקומען אין
איילען  /פילייכט װעט זיך איינער נע | +זיין געבּורטשטאָט ,וואו ער איז בּאַשעפ?
מען אין זינען  /פאַר װאָס ער האָט דאַ טיקט אַלס שילדנמאָלער --- .די ערשטע.
קיין הסכּמות נישט געפונען | גלױיבט ,דערציילונגען און לידער אין פּראָזע
| אַז איך האָבּ דאָס נישט געמאַכט געלט .געדרוקט אי פווייסענבּערגס זאַמעל:
און געטריבן געװאָרן קיין װעסטפאַליע

צו פערדינען  /נאָר עפּעס רעכטס האָבּ

נאיייךע ליאעױבפלאיַעגדעען צ1ו19פ1ערגזי"נזען(;)8"2װאַרטשדעיא.,

בּיכער" ,שפּעטער זיך דערהויפּט בּאַטײ=.
אין די אָרטיקע צייטשריפטן ,װי
ליקט
ישעדלעצער שטימע" ,22--1291 ,עשעד=

חברה קדושה=סעודה אָדער ר' ארית  לעצער װאָכענבּלאַט? ,און אייניקע אַנד.
דער בעל מנגן  --דאָ װערט דערציילט  1אױסגאַבּן ,אין בּוכפאָרם :זבּלומען" ---

646

יי

גריגבערג  ---גרינהויז  ---גרינװאלד= ,

|

056

;עולם" אָנגעהױבּן שצטורעבּן צו אַלגע:
מיינער בּילדונג ,אַװעק קיין פראַנקפורט?.
דמאַין ,וואו געענדיקט די ראַבּינערשול,
בּאַרײזט גאַנץ אײיראָפּע ,בּאַזוכנדיק די
גרעסטע בּיבּליאָטעקן ,אָקספאָרד ,בר
טיש מוזעוּם ,ראָזענטאַליאַנא אין אַמ?
סטערדאַם ,געוען אויך אין א"י און
מצרים ,בּיים אױיסבּראָך פון דער מלחמה

לעגענדען (פ"ג חשטראָמען" ,שעדלעץ,
 ,3ז"ז  ;)02שפון בּלוטיגען פעלד"--
דערציילונג פון אזַעלנער (שערלעץ,

תּרפ"ד ,זיז ,)74

גרינהויז לײבּ( .ווט|ד- 9681 1

) געבּ .אין מאַליסטאָק .גע*
לערנט אין חדר און ישיבה אוֹן בּײ
פּריװאַטע לערער ,צוֹ  51יאָר אָנגעל.

פרייוויליק אַװעק אין מיליטער ,הגם אַלס

קומען אַלס משרת אין אגַעשעפט,
שפּעטער אַלס װעבּער אין אַ פאַבּריק,
איינער פון די גרינדער פון אבּונד" אין
בּיאַליסטאָק 0091 ,אַרױסגעגעבּן אַבּיכל

ראַבּינער געווען פּטור דערפון ,געווען
אויפן פראָנט אין אַלבּאַניע ,װאו אַבט= 

דעקט די מצבה פון שבּתי צבי .נאָך
דער מלחמה זיך בּאַזעצט אין בּודאַפּעשט,,

אײט /שלאָגט ניט קיין קינדער" (װאַר:

דאַן געעפנט אַ בּוכהאַנדלונג

אין רוֹמץ:

זהיבּרן
שע; אבּערגעדרוקט פון דער
ט
נ
י
ז
.
)
פּאָבּלישינג קאָ ",אין ניװײאָרק
איז רב אין קאָלומבּוס ,שטאַט אָהיאָ,
.
?
נ
ע
מ
ע
ל
ַ
ע
א
 4091געפירט אין בּיאַליסטאָק
 5091זיך גאַטײליקט אין די
| האָט זינט
?
ט
נ
ֹ
װ
ַ
א
ך
י
ו
א
(
טאַרע שול פאַר מיידלעך
לעמבּערגער קמחזיקי הדת" /און קדעם -
קורסן פאַר דערװאַקסענע,
ו
ו
ע
ל
כ
ע
ז
י
י
נ
ע
ן
 .רעליגיעוען יודישען אַרבּײטער" ,אין
-

ניע 4291 ,אַװעק קיין אַמעריקע ,װאו ער.

פאַרמאַכט געװאָרן צוליב פּאָליצײיִשע
רעפּרעסיעס) ,סוף  6191אױיסגעװאַנדערט

די סיגעטער יידישע צייטשריפטן ,אין די
אויסגאַבּן ,געשריבּן
דשי=שע
יַרי
ינגא
או

דרוקנ:

ה!יסטאָרישע אַרטיקלען ,יידישע לעגענ:
דעס פון אונגאַרן ,בּריוו פון מלחמה:

קיין אַמעריקע,
אַרבּעט

וואו עטלעכע יאַר גע

אין האעַמדער-פאַבּריק,

דיק פון צייט צו צײט אַן אַרטיקל אין פּלאַץ אאַז"וו= ,צ"א אין דער סיגעטער

! אַ צייטונג ,אויך אײפּ ל .גרין ,אין דעם
.
אָרגאַן פון די בּיאַליסטאָקער לאַנדסלײט
לעכט אַן אַרבּעט קשמשון ויענער?
זבּיאַלילטאָקער שטימע" געשריבּן איבּער
זיינע יידישע אֵױטיקלען זיינען געשריבן
2
דער געשיכטע פון בּיאַליסטאָק ,צַו
אין יידיש:דייטש ,אין בּוכפאָרם אַרױס:
ך
נויפגעזאַמלט מאַטעריאַל פאַר אַ בּו געגעבן
זתּולדות
העבּרעיש):
(אין
וועגן כּישוף און שװאַרצער קונץ,
משפּחת ראָזענטהאַל"; חקורות התּורה
צייטונג

| גרינװאַלד לעאָפּאָלד (יידיש--זלמן;
לייב ,העבּרעיש  --יקותיאל:יהודה)

(--8881 41/62

) געבּ ,אין מאַרמאַ:

ראָש:סיגעט ,געוו ,אונגאַרן ,זיין פאָטער,

ראש:חקהל

אין שטאָט

און אייגנטימער

פון אסַפרים:געשעפט ,האָט אים געגעבּןאַ ריין רעליגיעוע דערציונג
האָט ג2

לעױנט אין חדר און ישיבות און צו 61

יאָר בּאַקומען התּרות הוראות ,אונטערן
רושם פון קלמן שולמאַנס חדברי ימי

,ײדישעס בּלאַטט?

פאַרעפנט?

-

והאמונה בּאונגריה"; זספח הזכרונות"--
פון די איבּערלעבּונגען אויף די פאַר- +

שיידענע פראָנטן אין דער וועלט?מלחמה,
בּוֹדאַפּעשט ,2291 ,ז"ז  ,)821לעצטנס
פאַרפאַסט אַ בּוך וועגן ו' אפרים הכֹּהן
פון ווילנע,

|

גרינװאַלד מאָריץ 3581

)5981

געבּ ,אין (אונג-.הראַדאַש ?) ,מערן ,וואו.

זיין פאָטער ,יעקב ,איז געװען לערער
פון רעליגיע אין דער קרוינישער רעַ= 

/

|
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גרינוואלד  ---גרינפעלד -ג-ר-מייזע

|

אַל-גימנאַזיע ,געענדיקט ראַבּינער ס=ע?

מינאַר אין בּרעסלע ,געווען ראַבּינער
אין בּעלאָװאַר ,פֿיזעק ,יונג:בּונצלייט,
זינט  3981אײבּערראַבּינער אין בּולגאַי
ריע און מקורב בּיים פירשט פערדינאַנד,

דירעקטאָר

|

פון ראַבּינער:סעמינאַר אין

סאָפּיע ,געשטאַרבּן אין לאָנדאָן .האָט
פאַרעפנטלעכט ארַיי לינגוויסטישע און
יודאַיסטישע אַרבּעטן ,צ"א אַבּראָשור
מסקזגן 06009ו0 -060ט 066 91601זסטס
10/ת009126 2262ז0 60041ס/2טט

בּודאַ2

'פעשט ,6781 ,ז"ז  ;'61סעפּאַראַטער אפ

דרוק פוֹן .416151ז8מט;

:2טע אוֹיפ:

אָ-ג ,)8881 ,ואוו ער טרעט
לפאַּגער -
זייער װאַרעם אויף פאַר דער ידישער
שפּראַך:

|

גרינפעלד יעקב (כ"ט חשוון --4881

=

נוצלעכקייט און שעדלעכקייט פון דער
| יידישער

שפּראַך?

 .---אָפּגעדרוקט

איך

שווייצערישן  03 1141806060מ6װס50168ז):

 ,3אַרױסגעגעבּן אין ציריך  5191אַך -
אַרבּעט איבּער פאַרבּרעכן און שטראָף
אין קלאַסישן רוימיישן רעכט ,פּרעמירט
פון יורידישן פּאַקולטעט פון ציריכער

אוניווערסיטעט ,געווען אויך פון גדיריג

דער פון דעם װיידישן סטודענטנקלוב",
סעקרעטאַר פון װבּילדונגס:פאַרבּאַנד אין
דער שווייץ" ,שפּעטער אױסגעװאַנדערט
קיין אַמעריקע ,וואו אָנגעהױבּן זיין לי+

טעראַרישע

טעטיקייט אין יידיש מיט

אַן אַרטיקל אין זצוקונפטי (װאַ בּרַאַנדײס?
פאַל אין דער שווייץ") ,זיך בּאַטײליקט
| אין חדער אידישער

ח .ד ,ליפּפּא ,אסף המזכּיר; 918 ,10 ,00
ב ,באָראָכאָװו ,די בּיבּליאָטײק פון ידישן פילאָי
לאָג ,נומ. 08. 8204008 763 ,ת024 ,0881 ,611

958

אַרבּײטער

שטימע"

א"ר פון ד ,פּינסקי ,דעם אידישען קעמפּ:
פער" ,אדער פעדער" און דאָס רוב טעג= -
לעכע יידישע צייטונגען ,אַ יאָר צײט

רעדאַקטירט װדאָס אירישע פאָלק"--דעם.

) געבּ אין בּויערקע ,קיע? וועכנטלעכן אָרגאַן פון די אַמעריקאַנער
שַוחט און ציוניסטן ,אין זמ'בּ קשריפטען" 71
װער גוֹב ,זיין פאָטער ,א
סאאַַדאַגאָרער חסיד ,װאָס האָט געצויגן פאַרעפנטלעכט דעם אָנהײבּ פון אַגרע=
זיין יחוס שיר ניט פון גוראריה ,אין .סערער אַרבּעט חדער אידעעןגאַנג פון
אומגעקומען  9191פון די אוקראַינישע .דער אידישער ליטעראַטור" ,זיך בּאַטײ= 
פּאָגראָם-בּאַנדעס .נאָך קינדווייז זיך אויס:
געצייכנט מיט זיין קול:נגינה און בּקיאות
אין תּנך ,צו  9יאָר געלערנט אין דער
ישיבה אין אומאַן ,וואו געווען אַן אייג?
גייער צום גאון דיסקין--דעם איצטיקן
רב אין ירושלים און פירער פון דער

זאגודת ישראל" ,צו  41יאָר  --אין דער
קאָרסונער ישיבה - ,גלייכצייטיק זיך אָנ

ליקט אין דער איבּערז .פון ג .בּראַנ?
דעסעס ווערק (פ"ג מאַקס מייזעל ,נ"י,0291 ,
5ו ;,פון וועלכע איבּערגעזעצט די בי

זע ,זוט און אַרױסגעגעבּן אין ענגליש אַ
דרייאַקטיקע דראַמע זאסתּר" (אויפגעפירט
געװאָרן אויף דער בּינע) .געווען סעקרע*.
טאַר פון פאַרבּאַנד פון אאוקראַיִנער יידן

אין אַמעריקע" און בּאַשעפּטיקט אַלס

און

יידישער און העבּרעישער לערער .פון
זיינע פּסעװדאָנימען י .ג--ד ,י .גרשונזאָהן.,

אין פּסקאָוו ,דאַן אַװעק קיין עסטרייך
און פון דאָרט קיין שװײצאַריע ,ואו
 4191געענדיקט דעם ירידישן פאֲקוֹל5

גרמייזא .יהודה-לייבּ --געווען גריג:

ד"ר ,זיין ערשטן אַרטיקל  --חוועגן זער

העבּרעיִשן חתּולדות רוסיאי (איבּערז ,פון -

געהויכּן

אָפּצוגעבּן

מיט

השפלה

זעלבּסטבּילדונג ,צו  02יאָר מאַטורירט

טעט און דעם פילאָסאָפישן מיטן טיטל

י ,בּלומענזאָהן ,הענריק ראָזען ,בּן=פרח.

דער פון דער ערשטער שול פֿאַר ידי+
שע מײידלעך אין וילנע .אַחוֹץ זיין

גרמייזע  --גרשוני

330

456

|

רוסיש ,סודילקאָו ,)6381 ,האָט ג ,פאַר= | צו  אַ מיסיאַנערישער קאַריערע .אָבּער
עפנטלעכט אַ בּיבּלישע דראַמע אין העב -ג ,האָט מיט אַלע מיטלען געזען אַרוס?
צורייסן זיך פון די נשמה-פאַנגער און
רעיש און יידיש:דייטש א"ט ,שירי נעימות?
(ווילנע  )2481און אַ לעקסיקאָן פון די" אַדאַנק דעם לאַנדאָנער רב הכּולל ד"ר
העברעישע שרשים פאַרטײיטשט אױיף נתּן אַדלער איז ער אין אַיאָר אַרום
יידיש:דייטש ,דייטש און רוֹסיש א"ט
אַװעק קיין פּאַריז שטודירן אין דער סאָר?

;מאיר נתיב" (ווילנע  2 ,6381טייל),
בּןייעקב085, 872 ,

בּאָנע .אָבּער די רדיפות פון די מיסיאָ:

צײיטלין ,קרית ספר,011 ,

נערן האָבּן אים אויך געגרײיכט אין
זיין נייעם עיר:מקלט .ער האָט דאַן פאַר?

רי) ( )7981- .4481געבּ .אין ווילנע אין

עפגטלעכט אין זהמגידי,04--83 ,8681 ,

| אשַטרענג רעליגיעזע דערציונג ,געלערנט

לאאַַנגן ווידוי ,מביּטאאַַשטעטיקונג פון
דער בּאַרימטן העבּדעיִשן שריפטשטעלער
און גצלערנטן שניאור זאַקס ,הייס אַפֹּצ5

גרשוני צבי-חירש

(גערסאָני הענ=

אַ חשובער מיוחסדיקער משפּחה .בּאַקומען
ראַמײילעס
אין
ישיבה און אין
גאונס קלויז ,אוֹג2
טער דער השפּעה
פון דער העב2
רעישער השכּלה=
ליטעראַטור קעגן
דעם ווילן פון די
פאַנאַטיש פרומע /
עלטערן אָנגעקומען אין דער ראַבּינער=
שול ,גאָכן ענדיקן זי ,אַװעק קיין פּט"ב,

וואו ווייטער שטודירט

אויפן פילאָסאָ:

פישן פּאַקולטעט ,זיך פאַרליבּט אִין זי

אָנגצ=.
נער אשַילערין ,אטַאָכטער פון א
 זעענעם בּיוראָקראַט ,און צוליב איר זיךגעשמדט,
אויף זיין

לירנדיק צו דער יידישער געזעלשאַפט,
מזאָל אים מוחל זיין זיין לײיכטזיניקן

שריט און צוריק אויפנעמען אַלס גע:
טרייען יידן ,מיט דער הילף פון דער
חברה צכּל ישׂראל חברים" איז ער

אַװעק קיין אַמעריקע ,וואו די ערשטע
צײט זיך שטאַרק געפּלאָגט ,געװען אַ

שוֹמר פון אזַומערוואויגונג ,אמַגיד עֹר?
געץ אין אקַליין שולכל ,ארַב אין מיי:

קאַןגואַ .ווען צבּייהירש בּערנשטיין (זע)
האָט געגרינדעט די ערשטע יידישע צֵיי=
טונג  .אין אַמעריקע ידי פּאָסט" ,האָט
ער צוגעצויגן ג  -ן אַלס זעצער און
אינגיכן אָבּעף
הױיפּט מ+יטאַרבעטער,

אָבּער בּאַלד חרטה געהאַט  אים אַרױיסגעשטױסן ,און דאַן האָט גא .
שריט און אָן שום מיטלען ,גוֹט בּאַהערשנדיק די ענגלישע שפּראַך,

אָן פאַּאַס אפילו זיך אַװעקגעלאָוט קיין .זיך אָנגעהױבּן צו בּאַטײליקן אין דער
בּערלין ,אָבּער צוליבּ דער פרייסיש:עסט:
ענגליש:יידישער זשורגאַליסטיק ,אַ קורצע
ט
רייכישער מלחמה דאַרט ניט געקענ
צייט אין ער געווען פּרײדיגער אין
:
נ
ָ
פאַרבּלײיבּן און זיך דערשלאָגן קיין לא
עמנואל:טעמפּל ,דערנאָך רב אין אַטלאַג:
דאָן ,װאוֹ ער איז פאַר עלנטקייט און טאַ און שיקאַגאָ ,זינט  8781אַרױסגע=
נויט אַרײנגעפאַלן צו די מיסיאָנערן;
געבּן אין שיקאַגאָ אין משךן פון  3יאָר

דער פירער פון דער מיסיאָנערן;אַנ?
שטאַלט ד"ר עװאַלד איז אויפמערקזאַט
געװאָרן אוֹיף דעם אומגעהייער פעיקן
אגועןבּילדעטן בּחור ,האָט אים שטאַרק
מקרב געווען און געווכט אים צוצוגרייטן

װאאַָכנבּלאַט אויף ענגליש און דייטש
6

געבּן

,681 |351661/

 5נומערן

מ)ָ,)4

,601

9781

אַרוֹיסגף?

פון אחַודש-זשורנאַל
2881

געקומען

נ"י און זיך אינגאַנצן געװידמעט

קיין.

דער +

= 856 -

-

יי

גרשוני  --דאָבּרושין

-י

-

י

| 66

ליטעראַרישער טעטיקייט ,יער האָט זיך | עפנטלעכט  ַ .זאַמלונג אָרי ינעלע אוך /
| א=ויך בּאַטײליקט אין דער ענגלישער
איבּערגעזעצטע דערציילונגען און סקיצן
פּרעסע ,געשריבּן בּריוו פון אַמעריקע
אין ענגליש  611 602הפ/שסן 56001645 10
אין העבּרעישע צייטונגען .,אויך אין .צוסופוו ( ,)3781אַחוצדעם האָט ער אויך -
זוהשלח" ,איבּערגעזעצט אויף ענגליש .מיטגעאַרבּעט אין די יידישע צײַטונגען .
| טורגעניעווס א .אַנד ,רוטישע קלאַסיקער -} ,דערהויפּט אין דעם ערשטן פּעריאָד פון
אַלס ליבּהאָבּער פון העבּרעיִש געגריב.+

| דעט גאעַזעלשאַפּט אחובבי שפת עבר",
העבּרעיש

איבּערגעזעצט אוֹיף

לאַנג2

| דער יידישער יפּרעסע אין אַמעריקע.
חכמ

ישראל

,אװיאסף" ,א

באמריקא;

}11

יש ,לי ציטראָן ,מ,שומדים",

זיז *,711---29

פּעללאָס פּאָעמע ,)2781( .101816042 .ארי

א|ַרײן אַלס מיטגליד פון דער ,פאַראײ:

| דאָבּרושין .יחוקאל (--3881

|) געבּ .אין דאָרף מוטין ,קראָלע?
וועצער דיסטריקט ,טשערניגאָװער גובּ ,.גרינדער פון דער חקולטורפליגע" ,מיט=.
אין אַ פאַרמעגלעכער פּאַמיליע פון וואַלר .גליד פון איר צ"ק און אויספיר?בּיוראָ,
געלייענט סיסטעמאַטישע לעקציעס װעגן
סוחרים,װאָס שטאַ.
דער יידישער -ליטעראַטור אין יידישן
מען פון שטשעד= -
מלוכישן פאָלקס:אוניווערסיטעט ,אין לע:
רין ,,מאָהליעװער
רער:סעמינאַר און אַלע אַנדערע קיעווער
גוֹבּ .,געלערנט אין.
ניקטער פּאַרטײ?,

דער הײם

| יידישע העכערע

בי

געווען איינער

קורסן

פון די

און לערנאַג:

שטאַלטן; די לעצטע יאָרן אין מאָס.+
קווע ,וואו טעטיק אין די יידישע קוֹל+
טוֹר?אַנשטאַלטן ,געלייענט לעקציעס אין

מלמדים ש"ס און
פּוֹסקים ,גְלֵייכַצַלי2
טיק אויך העבּ-
רעיש און רוסיש,

קאוניווערסיטעט פאַר די מערב?פעלקערי

אַװעקגעפאָרן קיין פּאַריז ,וואו
2
שטודירט אין דער רוסישער העכערער

(וואו אַלס רעקטאָר איז נאָך מאַרכלעװ?
סקיס טױט  5291בּאַשטימט געװאָרן

/

שוֹל ,דאַן אין סדאעָררבּאָנע,

געװען

פאָרזיצער פון דער פּאַריזער אָרגאַניזאַ,
ציע פון דער ס"ס--ישער פּאַרטײ--9091 ,

נאָכן אָפּגעבּן אַלע עקואַמענס

אױפן

יורידישן פאַקולטעט--אַװעקגעפאָרן אויף
אַ בּיסל צייט צוריק אַהיים און קראַנק

געװאָרן אויף אַ געפערלעכער פוסקראַנק?
הייט ,געלעגן צום בּעט אין קיעוו בּין

אסתר) ,,אין דער /סאַציאַלער אַקאַדעמיע

פאַר דערציונג? (בּלאָנטקיס העכערע שול),
אין מלוכישן יידישן קאַמערטעאַטער- ,
:יע
וד
טטער
סאַ
אין דער טע

קולטור=ליגע

אאַז"וו--- ,

טעטיקייט אָנגעהױבּן

פון

דער

ליטעראַרישע.

אין העבּרעישן

הצפירה"

און אין יידיש -א-ין חדעם

אידישען

,װאָכענבּלאַט" א"ר פון הלל .

דאָס רוב פאַרבּראַכט אין

צייטלין ,נאָך אַ לאַנגעָר הפסקה אַרוֹיס?

קרים 6191 ,זיך בּאַזעצט אין קיעוו7191 ,

|געגעבּן אזַאַמלונג בּילדער ,אײנאַקטערס,

ד,ערנאָך
2

-

- 756
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|
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זאָן

|

|
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לידער א"ט זבּענקענדע נשמות" ,אַ גרע:

גע  --פ"ג לאַזאַר קאַהאַן ,לאָדז,1291 ,

טיקל איבּער פּרץ און עטיודן (אין דער

מעשה מיט אַ חלום"  --קיגדער:פּיעסע- ,

סערע דערציילונג קאסתּר'קע" (וקונסט; זיז  ;)44זאַ זון מיט אַ רעגן--אַ ציקל
פ"ג" ,קיעוו ,4191 ,ז"ז  )25און אַ דראַ:
קינדערלידער (פ"ג אייד ,צענטראַלע שול:
ג
מע א"ט קווען געפיהלען ואַכען" (פ"
אָרגאַניזאַציע? ,ווילנע ,1291 ,ז"ז / ;)64
;רעפּערטואַר" ,ווילנע ,)4191 ,אויך פאַר:
;אין גאָרטען"  --קינדער:פּיעסע (פ"ג
-2טע
עפנטלעכט לידער און טריאָלעטן (אין .בּ .א .קלעצקין ,פּט"בּ;6191 ,
?דער יוֹד .װעלט" ,)11 ,5191 ,אַאןַר:
אויפלאַגע  --חקיעווער פ"ג"/ ;)8191 ,אַ
װאָך" 21 ,5191 ,און ,)51

אַ בּאַזונדערס

פּעריאָד" אַלס שטענדיקער

מיטאַרבּעטעױ

אינטענסיווע טעטיקײיט ,דערהױפּט אויפן
געבּיט פון ליטעראַרישער קריטיק ,אַנט;
וויקלט אין דעם אַזױגערופענעם אקיעווער
| פוֹן אַלע פּעריאָדישע און ניט;פּעריאָדישע
אױסגאַבּן ,געווען מיטגליד פון דער רעדאַק;
ציע פון קיעװער פ"ג ,פון פ"ג אקולטור:
ליגע",

צואַמען

מיט דור בּערגעלטאָן,

נסתח ,מ ,ליטװאַקאָוו און ג ,מייזיל רע:
דאַקטירט די קיעווער זמ"ב ;אייגנס" {
( ,8191ז"ז  )422און  ,0291( 11ז"ן ,)003
קאויפגאַנג" ( ,9191ז"ז / ,)231בּיכער:
וועלטי ,אַחוֹץ ציקלען לידער פאַרעפנט;
לעכט דאָרט זײיער פיל קריטישע אַר;
טיקלען .און רעצענזיעס ,אין מאָסקװע
זיך בּאַטײליקט אין דער רעדאַקציע פון

געשריבּן

צואַמען

מיט

דוד האָפּשטײן

(יקיעווער פ"ג"); װגאָט דער פייער"--
יוגנט:פּלאַקאַט אין  3בילזיער (פ"ג יוגנט?
צ"בּ פון די יידסעקציעס ,מאָסקװע;2291 ,
איבּערגעדרוקט אין ,פֿרייהייט" ,נ"י);

אַלעקסאַנדער בּלאָק"  --עטיוד (קלייגע
בּיבּליאָטעק אליריקי ,מלוכה?פ"ג ,קיעוו,
/ ;)2זגעדאַנקענגאַנג?  --אַ זאַמלונג.

ליטעראַריש-געזעלשאַפטלעכע

און קרי:

טישע אַרטיקלען (קאָאָפּעראַטיוער פ"ג
חזקולטור=ליגע" ,קיעוו .,2291 ,ז"ן ,)621
האָט אויך איבּערגעזעצט פון פּראַנצוי:
זיש אַנאַטאָל פראַנסנס ראַמאַן /טאַיס"
(;קיעווער פ"גח; :2טע אויפלאַגע --פ"ג -

,קולטור:ליגע" ,װאַרשע ,2291 ,ז"ז ,)091
נאָך גיט פארעפנטלעכט אין בּוכפאָרם,
אַחוֹץ אַ גאַנצער רײ אָריגיגעלע אַר2

ודי זמ"בּ חשטראָם" ( | ,)/1--1 ,32--2291בּעטן ,די איבּערזעצונג פון עמיל ווער:
פון קיגדער=זשורנאַל חקלינג:קלאַנג",
פון פ"ג חקולטור:ליגע" אאַזזו , אין
זמ"ב קנייערד" , אַרױסגעגעבּן פון װמאָ:

סקווער קאַלעקטיוו פון אידישע אָקטיאַבּר?
שרייבּער"( .צענטראַלער פ"ג פאַר די
פעלקער פון פ ,ס .ס .ר ,.מאָסקװע,)5291 ,

פאַרעפנטלעכט אַ קריטישע אָפּהאַנדלונג
יאיבּער דער נייער יידישער פּאַעזיע אין
ראַטנפּאַרבּאַנד (ײדאָס נייע ליד  --זעקס

יאָר דיכטונג" ,ז"ז  .)401--09גענומען
אויך אַ נאָענטן אָנטײל אין דער אַרבּעט
| פון דעם יידישן קאַמער:טעאַטער אין
מאָסקװע .אין בּוכפאָרם  :אפאַרנאַכטען"--
לידער ליקיעווער פ'ג; :2טע אױפלאַ.

האַרנס ,פיליפּ דער צווייטערי ,סאָפאַקל?:
האָפמאַנסטאַלס װעדיפּוס קיניג" ,װיקטאָר.

הוגאָס
אַנד,

?האַן דער

אויסלענדער" אי

דאַװידזאָן (דײיװירסאָן) י .ע--681( .

)2
געגנט,

געבּ .אין פּאַניעװעזש,

קאָװנער

שפּעטער אױסגעװאַנדערט

קײן

דרום:אַפּריקע ,וואו ער אין געווען איי:
נער פון די ערשטע ידישע זשורנאַ:
ליסטן ,ער איז געווען א גאָענטער מיט:

אַרבּעטער פון ײדעם עקספּרעס" ,װאָס
איז בּיי אַ יאָר צייט אַרױס אין קייפ:
טאָן ,8981 ,א"ר פון ש .פּאָגעלסאָן ,אין
ײהכּוכב"

(אין

ידיש),

יאַהאַניסבּורג,

95

+

יי

|

-

דאַװידזאָן  --דאָלידאַנסקל.
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 ,80--3א"ר פון ז ,טרויבּ ,און צו 2קריגסהעלד ,גענעראַל רווסקי ,וועלכע
לעצט  --בּיזן טוֹיט  --אין דעם װאָכ=  /האָט זיך מגייר געװען ,צוריקגעקומען
אי ד ,אױסגעװײלט.
פאַרזיצער פון דער

בּלאַט חדער אַפּריקאַנער? ,יאָהאַניסבּורג . ,קיין װאַרשע,
זינט |א .1191 6/צ"א א"פ בן אָמוֹץ געװאָרן אַלס
פאַרעפנטלעכט סעריעס פעליעטאָנען א"ט ציוניסטישער אָרגאַניואַציע  אין װאַר:
חזדי שטאָדט.קאַכלעפּעלײ און חתּחינות" ,שע ,בּאַוֹכט א"י און פאַרעפנטלעכט
אין וועלכע עף האָט מיט אַ פיינעם חוֹש  אַרטיקלען וועגן די איינדרוקן פון זיין

אָנגעטאַפּט דאָס יידישע לעבּן אין דרום?

! אַפּריקע  -מיט אַלע זיינע חסרונות

און

אוֹיף אין דער ידישער פּרעסע.

נאָך

װאַרשע" (וואַרשע,)2191 ,

האָט מיט אַ בּײיסנדיקן הומאָר אָפּגעלאַכט

פון דעם יאָגעניש און האַװעניש

אַ מאַטעריעלן און מגושמדיקן ללבּן ,צו

וועלכן ד ,אַלײן איז געווען גאַנץ גלייכ=
גילטיק,

דאַװירואָן נח 3291 -- 7781

בּוכפאָרם:

דער װאַרשעװער קהילה ,רי לײיבּוש ד,,
אוראייניקל פון דעם װאַרשעװער אי:
בּער:רב ,רי חיים ד .פרי צוגעשטאַנען
צו צדעירוניסטישער בּאַװעגונג און שוין
אַלס סטודענט פון װאַרשעװער אוני:
װערסיטעט געווען פאָרזיצער פון דער

חספרות",

/די אידישע

אין

גמינע אין /
|

,דער פאַרבּאַנד" ,ג"י 51--4 ,4291 ,עי נו
פרענק און * ,ה .זאַגאָראָדסקי, ,די פאמיליע/ .

דאַװידזאָהן?,

)

=געבּ= ,אין װאַרשע ,עלטסטער זון פון
דעם בּאַוואוסטן כּלל:טוער אוֹן פּרנס פון

סטודענטישער קאָרפּאָראַציע

! רייזע ,בּבלל אָבער
טרעט לעצטנס זעלטן

-

|

דאָלידאַנסקי י .ל--8681( .

) געבּ ,אין אַ קאָלאָניע פון וויל=

נער געגנט ,געלערנט אין וילנע .האָט
זיך בּאַטײליקט אין װהמליץ" ,שהמגיד",
זהצבי" ,חדעם יוד" א ,אַנד ,,אויך אין

וואוהין  ער האָט אױסגעװאַנדערט

ידי :09קער

אאָרן.

װען

די

אין

ענגלישע

ליבּעראַלן האָבּן צוליבּ װאַלן געגרינדעט

6

אין לידס אַ װעכנטלעכע צייטונג

שפּעטער רעדאַקטאָר פון דער ערשטער
זדער אידישער עקספּרעס" ,איו ד ,גע=
ציוניסטישער צייטשריפט אין פּויליש .װ!אָרן רעדאַקטאָר פון דער צייטונג (אַלס
5082

,30106

סעקרעטאַר

פון דעם

אַרױסגעבּער

האָט

פיגורירט

גינזבּערג

 7ציוניסטישן קאָנגרעס אין האַג | ,בּראָס; די ערשטע נומערן פוֹן דער
װיצעפאָרזיצער פון דעם ציוניסטישן צוֹ 2צייטונג זיינען ,אגב ,געווען איבּערגע?
זאַמענפאָר אין העלסינגפאָרס ,מיטגעאַױ? זעצט פון ענגליש) 9981 ,איז ;דער
אידישער עקספּרעס" אַריבּער קיין לאָנ5
בּעט אין , 840400, 321טעססגגעץגעם
דאָן אַלס טאָגּלאַט ,און ד ,האָט אים
אויך אין קפחיינדי/ ,מאָמענטש
מ',18'86
רעדאַקטירט בּיז  4091אין וועלכן יאָר
און ?היינט" ,בּשעת דער וועלט:מלחמה
עױ האָט געגרינדעט אַ טאָגבּלאַט חדער
צוערשט
טאָר
געװען אַ מדילאיטַערק 2
אויפן גאַליצישן פראָנט ,דערנאָך אויפן אידישער זשורגאַלײ 6091 ,אַװעק קײן
טערקישן ,אוֹיפהאַלטנדיק זיך אויף קאַוװ? אַמעריקע און איז פון דאַן אאָןיינעף
פון די הױפּטמיטאַרבּעטער פון עדעם
קאז ,געװויילט געװאָרן אַלס פאָרזיצער
פֿון דער יידישער קהילה אין קיסלאָ :ויידישען טאַגעבּלאַט" - ,נ"י ,וואו  ער
מיט

שרײיבּט

דער טאָכטער פון דעם בּאַרימטן רוסישן

טיקלען,

װאָדסק ,דאָרט אגב חתונה געהאַט

דערהיפּט

פּאָליטישעץ

אַר=

16
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דאָליצקי מנחם-מענדל

דאָליצקי

(כ"ז אדר.

|

און אָפּגעדרוקט

8
דעם

;שיר ספּורי?

(אין

) געבּ ,אין בַּיאֲלִים
--)* 8
סטאָק ,וואו זיין פאָטער ,זאב:װאָלף ,אַ

יהשחר" ,תּרל"ח; אין בּוכפאָרם אַרױיס 
שפּעטער אַ בּיסל האָט ד .אַפּ.
9

גרויסער למדן און אַ ייך אחַכם ,איז

(געקויפט בּיי סמאָלענסקינען  2טויזנט
עקז .פון דעם יהתּועה בּדרכּי החיים" 
און געװאָרן דער אַגענט פון סמאָלענ=.
סקינס װאָכנבּלאַט אהמבּיט" און ?המבּיט
לישראל? ,אָבּער פון דעם דאָזיקן מסחר
איז ד ,אַזױ פאַראָרעמט געװאָרן ,אַז ער
האָט געמוזט ווערן אהַעבּרעישער לע=

געװען  05אאָר 
שוחט ,דורכגע2

מאַכט די שטאָ

טישע

שול פון 

זאַמענהאָף ,דעם
פּאָטער פון דעם
בּעל -העספּעראַנ?

טאָ ,בּיו  71יאָר
:
בים
געלערנט
גרויסן למדן און מליץ ,ר' בּענדעט
! .קאנטינקא און געװאָרן א בּקי אין תּלמוד,
דאַן חתונה געהאַט

און ,זיצנדיק

אין

קנישין בּיים שווער אויף קעסט ,ווייטער
געלערנט און זיך אויך פיל אָפּגעגעבּן
מיט דער השכּלה-ליטעראַטור ,צוֹ 91
יאָר שוין געהאַט אויפגעשריבּן די סאַ:
יטירישע פּאָעֶָמע חלקוי שני המאורות או

שני צדיקים שהבלו זה בּזה" ,ואו ער
האָט אין זײיער געדיכטע פינסטערע
פאַרבּן געשילדערט די גוטע יידן --אונ2
טער דעם אומגינסטיקן איינדרוק ,װאָס

ס'האָבּן אויף אים געמאַכט די מנהגים
| חפסויןדים:שטיבּל ,צוליבּ שװאַכן גע:

רער אין בּיאַליסטאָק און זיך שטאַרק
געפּלאָגט .לױט דער עצה פוֹן יהל"ל,
מיט װעמען ער האָט קאַרעספּאַנדירט,
איז ער געקומען קײן קיעו; דאָרט
האָט ער צוגעזען דעם ידישן פּאַגראָם

און איז געװאָרן איינער פון די פאַרבּרענט?.
סטע קעמפּער פאַר דעם רעיון פון חיבּת?
ציוֹן ,פון קיעוו ,וואו ס'איז אים שלעכט
געגאַנגען ,איז ער אַװעק קײן פּט"בּ,
בּסבר פּנים יפות אויפגענומען געװאָרן

פון יל"גן ,צוויי װאָכן געלעבּט בּיי אים
אין הויז ,געשיצְט פון דער פּאָלִיצײ.
צוליבּ חוואויגרעכט" ,אָבּער די אויסזיכטן
פאַר העבּרעיִשער לערעריי זיינען געווען
בעסערע אין מאַסקװע ,און ד ,איז .2881
געקומען אַהִינצו; האַכּנדיק שוין צו

יענער צייט אגַעוויסן נאָמען אַלס מיט?

זוגט געשיקט פון די דאָקטױרים קין .אַרבּעטער פון יחשחר" ,חהמליץ" ,זכּנסת
ערנסדאָרף ,עסטרייכישע שלעזיע ,האָט
ישראל"? א ,אַנד ,העבּרעיִשע אױסגאַבּן,
ער זיך אַראָפּגעכאַפּט קיין וין בּאַזוכן
האָט ער געפונען שוץ בּיי דעם דעמאָל:
דעם רעדאַקטאָר פון זהשחר" ,פּרץ סמאָ:
טיקן מעצענאַט פון די העבּרעער ,קלו:
לענסקינען .,וועלכער האָט דעם :91י92
נימוס?זאב װיסאָצקי ,אויף װעלכן ער
ע
ריקן בּחור אין דער לאַנגער קאַפּאָט
האָט געהאַט אגַרויסע השפּעה ,אים
ן
ע
זייער פריינדלעך אויפגענומען ,און וו
געמאַכט פאַר אַ הייסן ציוניסט ,שפּעטער.

ד ,האָט אים לוט זיין בּקשה איבּערגע;

לייענט אויף אױיסװײיניק דעם שיר װלקױי
שני המאורות" ,איז ער אַנטציקט גע:
װאָרן ,אים איינגעלאַדן צו זיך אַהיים

ג|עװאָרן סעקרעטאַר

פון זיינע קהלשע

עסקים ,געשריבּן (אָן האָנאָראַר) כּמעט
אַלץ ,װאָס איז אַרוֹיס געדרוקט פון װי:
סאָצקין

(ער האָט אויך אָנגעשריבּן זיין

בּיאָגראַפיע א"ט חמופת לרבּים").
(') לוט

געדרוקטע

קװטלן

6581

העבּרעישער לערער

אַלס

פון דער יידישער

אינטעליגענטער "גנט אין מאָסקװע,
נען (אייניקע פון זי געשריבן אי מ,
האָט ער געהאַט צװישן זיינע תלמידים
מ ,װאָלפאָװיטש) דערגרייכט בּיז עטלע? :
אַ סך ,װאָס האָבּן זיך שפּעטער קונה:שם
י
כ
ע
א
ו
ן
4
0
,
,
א
ַ
פ
ּ
א
ָ
ר
פ
ו
ן
ז
י
זייגען איבּער? -
,
געווען ,וי דיר יחיאל טשלענאָוו א .אַנד
ג
ע
ד
ר
ו
ק
ט
ג
ע
װ
א
ָרן אין ש .האָכבּערגס
.
:
אין זיין הויז פלעגן זיך אַלע שבּת פאַר
ז
א
ו
נ
ז
ע
ר
לעבּען ,אָדעס .,מיט .קופּיורן .
ם
זאַמלען די הויפּטמיטגלידער פון דע
פ
ון דער רוסישער צענזור ,אין בּוכ?קרייז זבּני ציון".,
וי יעקב מוא"ה ,מ ,פאָרם זיינען" פון זי אַרױס :חדער גע:
אוסישקין ,אברהם אידעלסאָן,

=ערדער,
לעװאָנ :בילדעטער מ

טין ,ד"ר טאָלקאַטשעװסקי א .אַנד .אין
מאָסקװע האָט ער פיל געשריבּן אין העב:

אייזען",

יעקב

זשטאַרקער

זאידישע היידען".
סאַפּירשטײן

|

פון

 5981האָט 

געמאַכט.

א  ַ-פּרוון

= רעיש ,אין שי
רים און אין פּראָזע גע :אַרױסצוגעבּן ד-ס אהַעבּרעישן ראָמאַן -
| שילדערט די
ש
ו
ו
ע
ר
ע
ד
ר
א
ַ
מע ,װאָס די אין העפטן
א"ט חמלחמת התּחיה",
יידן אין רו
ס
ל
א
ַ
נ
ד
האָבּן איבּערגעלעבּט
אָבּער אויפן ?922סטן העפט געמוזט די
אין רוסלאַנד אין די 08יקער יאָרן ,און .אויסגאַבּע אָפּטטעלן ,אַדאַנק דער שטי;
זײינע סיפורים חבּתוך לבאים" ()4881
צע פון פרייגד .און משכּילים אַרױסגע;
ג
ע
און זמבּית ומחוץ" ( )1981און שירים
.
ב
ּ
ן .אין אַמעריקע אַ טײל פון זיינע
האָבּן בּשעתֹּם געמאַכט אגַרויסן רושם; .װערק אין העבּרעיש ,װי וכל שירי
בּאַ
זונדערס פּאָפּולער זייגען געווען זיינע .מנחם מענדעל דאָליצקיי (בּלויז -אַן
ציון
:
ל
י
ד
ע
ר ,וי יעל חרבות ציון" ,אחנון" : ,אָנהײבּ) ,חהחלום ושברו" (שיר ספּורי
זאם אשכּחך" א ,אַנד ,,װאָס רירן טיף אויס דעם לעבּן פון די קאַנטאָניסטן),
מיט זייער גלויבן און ליריזם ,ער האָט.
זשירי מנחם" ,חנגינות שפת ציון" און
געהאַט אָבּער א סך אויסצושטיין פון די חשירי ציון" (אין אײיראָפּע זיינען אַרױס
| ר
לידיפות | .און אאָבּלאַוועס" פון דער פּאַ :בּלוֹיז זיינע העבּרעישע לערנביכער --

ציי,
וועלכע האָבּן געפונען אַן אָפּ .בּריוונשטעלערס יניב שפתים",
קלאַנג אין זיין זאַמלונג דערציילונגען און זשבט סופר" ,אין וועלכן עס זיינען -
חמבּית ומחוץ" ,וואו ער האָט אגב פאָר :פאַרעפנטלעכט בּריון פון מאַטּר און /

חהפט"

|אױסגעזאָגט דעם מאָסקװער גירוש ,װאָס | סמאָלענסקין,
איו טאַקע

אױסגעבּראָכן

אין  2יאָר

אַרום ,און ד ,האָט  2981געמוזט אויס?

װאָס

האָבּן

היסטאָרישן אינטערעס)

געגעבּן אחַודש:זשורנאַל

|

אַ קולטוף :

 8981אַרױס; /
חדי צייט",

װאַנדערן קיין ג"י יל"ג ,וועלכער איז ! וואו עס האָגן מיטגעאַרבּעט ,ּ9וויער:
דאַן געלעגן אויפן טױטנבּעט ,האָט ד--ן ניק ,יעקב גאָרדין ,מ .ד .הערמאַלין ,א
בּאַגלײט מיט אַ רירנדיקן שיר ,וואו ער
טאַנענבּוים- ,מאָריס ראָזענפעלד ,יהודה"

-

קרוינט אים ,אין פאָרגעפיל פון נאָענטן
טויט ,פאַר זײן יוֹרשׁ און גיט אים נאָך  01חדשים אונטערגעגאַנגען .זינט .
| איבּער זיין פעדֹעֶר .ניט געפינענדיק  619|1פאַרעפנטלעכט אַלע זונטאָג אין
קיין פּלאַץ פאַר העבּרעיש .,האָט ער זמאָרגען זשורנאַל" יידישע שירים (וֹעָל:
געמוזט אָנהײבּן צו שרײבּן ראָמאַנען
כע אויך פויער ריגפיונןעלצעייפטּאַבצּולעןצ,ײיװט-אָגעס? .
פאַר דעם פײידישען טאַגעבּלאַט" אוך שריבּן) און אָ

שטיינבּערג (מיט איין סקיצע) ,אָבּער.

שפּעטער אין

דעם חמאָרגען זשורנאַלי,

די צאָל פון די דאָויקע צייטונגס-ראָמאַ=

מאַכן אויס שיינע עטלעכע בּענד ,רטע
דער אָבּער נאָך אין בּוכפאָרם ניט

=

יו

866

דאָליצקי  --דאַלמאַן

-

|

005120/2ז2

אַרױסגעגעבּן .,צום טייל זיינען די ש-
רים בּאַאַרבּעטונגען פון תּלמודישע און
יידישע לעגענדעס (אין דעם פּרט האָט
ער אַ סך צו פאַרדאַנקען דער השפּעה

666

500 081.-698122

(25טע

אויסגאַבּע ,)5091 ,אין ירושלים האָט ער
יאויך אַרױסגעגעבן ז60000ז,08(20115212

צו יידישיסטיק האָט אשַײַכות זיין בּיכל

פון זיין בּאָבּען 4,װעלכע האָט געלעבּט
איבּער  001יאָר און אים יינגלוויין אָנ

54

)23-

0

ז606119410ס5/

666640ס,916

( 061211 604אַרױסגעגעבּן אַלס -

געדערציילט וואונדערלעכע מעשיות פון .נומ 21 ,פון די שריפטן פוֹן װזט!ט465מן
דער װעלטײליטעראַטור און אַלע יידישע
1חוס 2001/בּערלין:2 ,טע אויסגאַבּע ,1981
! .אגדות) ,צום טייל אויך מעניני דיומא ,זיז 111 47ט) ,אין דעם פאָרװאָרט
 16 8דור רבניו וסופריו ,ח"ב ; חכמי ווייזט ד .אָן אויף דער װיכטיקײיט פון
ישראל באמריקאן בּןתּמר ,עיודישע בּיבליאָטעק" ,דער געגנװוערטיקער יידישער ליטעראַ:
{; לקסיקון ציוניג

דאַלמאַן גוסטאַװ:הערמאַן

טור

(ט/פ

פאַר דערקענען

די אײגנאַרט

פון .

דעם יידישן פאָלק ,בּרענגט אויך קורצצ

ידיעות װעגן דער ידישער שפּראַך,
) געבּ .אין גיעסקי,
-- 5
דערמאָנט צ"א די בּרידער הערגטפעלד,
קרייז ראָטנבּורג ,פּרײסן אַקריסט,
פּראָפּ .פון טעאָלאָגיע ,זינט  5981פּראָפ .װאָס זיינען אויפגעטרעטן אין דײיטשלאַנד
פון עקזעגעטיק אין לייפּציג ,זינט  - 2091מיט רעציטירן יידישע לידער אין קאָני
דירעקטאָר פון דעם דייטשן עװאַנגע:
צערטזאַלן און טעאַטערס ,אין דער דאַ=
?
לישן אינסטיטוט פאַר דער אַלטערטומס
זיקער זאַמלונג האָט ד( ,אין לאַטײנ
װיסנשאַפּט פון ײהײליקן לאַנד" אין
שער טראַנסקריפּציע) אויפגענומען ניט
ירושלים ,זינט  7191פּראָפ ,אין גרייפס?
קיין עכטע פאָלקס:לידער ,נאָר די ל=

װאַלדער אוניווערסיטעט ,לעצטנס אין
מאַרבּורג .מהבּר פון אַ גאַנצער ריי ווערק,

דער פון א .גאָלדפאַדן (װדאָס יידל",
חדאָס פּינטעלע יד"),

װוי560051041 1806106000611 )0881(, :
5 1025 64 04400121 6600גשו
?9

(זשלום עליכם'"),

ש .בּערנשטיין .

י .ל ,לינעצקי (פערב

יום כּפּור") ,בּירך שאַפיר (דער חסיד
בּיים שלש סעודות" ,זדי שטימע יעקבס"- ,

)1901( 105214, 047. 53 )1801(, 0

װעם עוֹלם" ,זגרוס אַן ציון" ,חחצות"),

0 02 1012/מ )1081(, 610065מזטזסמ!טסגן0608 1 61901064 )7981(, 5401 6112 861-

װאָלף ערנקראַנץ (זמשיחס צײיטן ,חדער

שי 1061414---16

חסיד קומט פון ווין" ,חדער בּאַנקראָט",

810 )6081(, 31106-

זגעשיכטע פון גאַלאַץ") ,אליקום צונזער

 )0081(, 1192121נתט?ת50ט|  601װזט?מס} )1091( 0043 1מגשות! 6009130/סת.

14

0006

אַפּאַלאָגעטישע בּראָשור,
683 6168

3טל אויפלאַגע ,)8

ג1/360

60 8160סא16 )8001( ,ז.8111601861
6שדו  )2101( 6406 6מ6ס09חטמספזסץ
()8191

נע

טפס(

8661

קאַפּיטאַלסטע

מז1

א ,אַנד ,זײ2

אַרבּעטן

זײנען:

סװסז61זסטו 896003512106/06-009121212
 1420נמטע
1116 08 60
)4/0410

{-- 1091

ו)) -- 7981, 1

/

מליד פון דער בּלום") ,י ,מ ,װאָלמאַן.
(חדי יונגפרוי פון יתודה") ,י .ראַבּינאָל
ויטש (דאָס קישיניעווער לידי) ,מאַרק
לעוו (;ישראל אין זיין משיח") --די לעצ=
טע

צוויז דימטער

מיסיאַנעריש קריסט?.+

לעכע .ד .האָט אויך צוגעגדייט אזאַַמלונג

פון מעלאָדיען צו די דאָזיקע לידער .זינט
 3האָט ד .אַרױסגעגעבן אין לייפּציג
/אַ מיסיאָגערישן אָרגאַן אין ײידיש א"ט.

חבּרית עם--איין מאָנאַטסבּלאַטט צור בּע=

/

עװויטש
דדאלאמאנַןיל--

.7

לעהרונג אונד אונטערהאַלטונג" אי
פאַרבּינדונג מיט פ ,גאָרדאַן ,וואו ער
יהאָט פאַרעפנטלעכט ארַיי אַפּאָלאָגעטיש:

איךי אײַ.
קריסטלעכע אַרטיקלען ,צ"א או

בּערזיכט װװאָס טהוט זיך אין ארץ?
ישראל" אין צוזאַמענהאַנג מיט ארַעצעג?
זיע אויף א .מ .לונצס חלוח ארץ ישראל",

שנה א--ז (מבּרית עם" ,תּרס"בּ ,)4 ,זיין

בּאַציִונג צוֹ יידיש האָט ער אגב אויס:
געדריקט אין אַן אַרטיקל זאיבּער לשון
(תּרס"א ,)3 ,וואו ער איז זיך

יהקדשיי

=

.
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|

און װאַהרע װיסענשאַפט ,,פוֹן :01טן
יאָרגאַנג  איז אַלס אַרױסגעבּער פון
חבּרית עם" אָנגעגעבּן פיליפ גאָרדאָן (ושא
דער טעטיקסטער מיטאַרבּעטער פון דעף .
צייטשריפט ,וועלכער האָט פאַרעפנטלעכט

דאָרט אָן אשַיר שירים ,מיסיאָנערישע
אַרטיקלען ,בּיאָגראַפיעס אאַז"וו ,אויך
זיין אייגענע אַװטאָבּיאָגראַפיע (אוא,)73 ,

און ד .אַלײן האָט זיך שוין אין דער
צייטשריפט (זי גייט אַרױס עד=היום).
מער ניט בּאַטײליקט- ,
|
 ,9זט.

מתנצל :חא.ונזער בּלאַטט איז גישריפ?
בּען אויף יודיש; און פיעלע ידען

| דאַנילעװימש הערשעלע 0/03

פעראַכטען דעם לשון אַלס אלַשון חול,
װאָס טויגט ניט פיר דברי תּורה ,אבּער

) געבּ ,אין ליפּנע,
--+2
לעבּן מלאַװע ,פּלאָצקער געגנט ,צוליבּ

אויך דיא יודישע שפּראַכע איז גיװאָר?
דען אַלשון קדש ,זייט וויר האָבּען תּנך

דער גורה ,װאָס האָט פאַרװערט ידן
צוּ וואוינען אין דערפער ,האָט זיין פאָף

אין דער שפּראַכע.

אין דעם איפ

און בּרית החדשה

טער,

אַ װאַלד-:שרײבער,

|

אויך װענן בּרית עם בּרינגט בּשורה .גענעם יאָר געמוזט מיט דער פּאַמיליע
פון משיח צו דען יודען אויף יודיש .אַריבּערפאָרן קיין װאַרשע ,וואו ער אין /
אָנגעקומען אַלס פּאַפּיראָסנמײסטעח אין
און ניט אויף לשון עברי ,זעננען װיר
פּאַליאַקעװיטשעס טאַבּאַק?פאַבּריק ,אויפן
(נקדש דיא יודישע שפּראַכע .יעדע
שכּראַכע איז אַמתּנה פון השי"ת" .,צו 6טן יאָר איז ד--ן די מוטער געשטאָרבּן,
דער זעלבּער פראַגע חװאָרום איז בּרית און דער פּאָטער האָט זיך אַריבּערגעצױגן -
קיין לאָדן צו זיין צווייטער פרוי ,מיט
עם ניט געשריבּען אױף לשון הקדש"
קערט ער זיך אום אין אצַװוייטן אַר 2וועלכער ער האָט געהאַט צוויי קינדער- --
אַ זון אַן עפּילעפּטיקער און אַ טאָכטער
טיקל (תּרס"בּ ,)8 ,וואו ער טרעט אגב
אַשטומע ,בּאַקומען די ערשטע דער=
| אַרױס קעגן דעם נײימאָדישן העבּרעיש,
ציונג אין חױר ,איז ד .שפּעטער געװען
װאָס איז זצעמישט מיט דייטש און יו
דיש" ,זאָגט אַרױס די מיינונג ,אַז נאָר אַן אַרבּעטער אין לאָדז ,זיינע ערשטע
ד-י אַראַבּישע יודען קעננען מאַכען אַ לידעף געדרוקט אין זמ"ה עפונקען,
נייען לשון הקדש" און לאָזט אויס אַזױ :לאָדז  ,4091אין חדער יודישער צוקונפויש

,ד.עםצאָירודידשעעןר מלשעונןש ,קען לאַכען איבּער.
װאָס מאַכט אַחווק
פון

לשון

דער

יודישער

היסטאָריע.

אין אַעכטעס קינד

דיזער

פון דער

יודישער היסטאָריע ,אקַינד פון פילע
יסורים ,רדיפות און טרעהרין אוֹן
װאָצו װאָללען
זַר,
מטמ א
קיינמאָל ני
איהם מאַכען לײַט אָהן טיעפע בּילדונג

איר פון ד"ר י .װאָרטסמאַן ,אין נחום
סאָקאָלאָװוס קטעלעגראַף? ,מיט דער

הילף פון יצחק קאַצענעלסאָן און משה
הירשפעלד פאַרעפנטלעכט {הערשעלעס
לידערײ (לאָדז ,7091 ,ז"ז  -- )68אַ זאַמ?

לונג פון  65לידער ,פּרימיטיוו אין פאָרם
און סטיל ,אָבּער פאָלקסטימלעך אין
טאָן און דורכגעדרונגען עויטערווייז מיט

-
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צער" און ;דער קונדס" אאַזיוו ,געווען

אַ גוטמוטיקן הומאָר ,א"פ הערשעלע
זיך אויך בּאַטײליקט אין פּרצעס װיודי | :מיטרעדאַקטאָר פון אדעם טעאַטער:זשור?
עדער

שער װאָכענשריפט",

נאַל" און ,דער אידישער בּיהנע" ,ואו
געשריבּן אַ ריי אַרטיקלען איבּער טע

טעאַטער:

וועלטי ,די זמ"ה אשװאַלבּעןי? ,גאָלדענע

אַטער און קונסט (אַן אַרטיקל וועגן דעם

פונקען" א .אַנד 80912-01 ,געלעבּט
אין זשענעווע ,וואו זיך שווער געפּלאָגט,
דאַן צוריקגעקומען קיין לאָדז2191 ,

יידישן טעֵאַטער אין אַמעריקע צ"א פאַר?
עפנטלעכט

אָנגעהױבּן מיטצואַרבּעטן אין װלאָדזער
מאָרגענבּלאַט" א"ר פון י ,גאָטליבּ; אַלס

ווען געהילפסרעדאַקטאָר פון דעם טאָג:
בּלאַט חדער פיהרער" א"ר פון לואיס

פּאָליטיש פאַרדעכטיקער אַרעסטירט ,גע2
זעסן  5חדשים אין תּפיסה און דאַן
אַרױיסגעשיקט געװאָרן קיין קאָליש ,וואו

מיללער ,שטאָט-רעדאַקטאָר פון די טאָג;
בּלעטעח װואַרהײט" און הערמאַן בּערג?
שטייגס שהייגט" ,אַ פּאָר יאָר אויך מיט?
רעדאַקטאָר פון דעם ציוניסטישן אָרגאַן
חדאָס אידישע פאָלק" ,רעדאַקטאָר פון
זדער אידישע" שטימע"? אין נאַרק,
נאָענטער מיטאַרבּעטער פון פאַרשיידענע
נ"י--ער און פּואָװינציעלע יידישע צייט?

געלעבּט בּיז דער דייטשערף אינװאַיע,
מיטגעאַרבּעט

581

אין ה ,עפּעלבּערגס

אַטער:װעלט",)6 ,8091 ,

/ט2/

שפּעטער גצ=

אין װלאָדוער

פאָלקסבּלאַטײ א"ר פון לאַזאַר קאַהאַן ,אין
וועמעס פ"ג אַרױסגעגעבּן  8191אַ קליינע

זאַמלונג קינדער:לידער א"ט חזונפייגע:
לעך" .זינט דאַן דאָס רוב געלעבּט אין
װאַרשע ,יאָױנלאַנג געזאַמלט ידישע

שריפטן אין אַמעריקע ,דליעצטע יאָרן

פאָלקסלידער וכדומה ,אטַייל פון זיינע
רייכע זאַמלונגען פאַרעפנטלעכט אין
זמ"בּ זבּיי אונז יוֹדען" א"ט +פונים
פאָלקס:מויל" (רעקרוטען:און סאָלדאַטען?

מיטגליד פון דער רעדאַקציע פון װיידי:

שען טאַגעבּלאַט" ,וואוֹ ער שרײיבּט פאַר:

שיידענע זשורנאַליסטישע אַרטיקלען ,אויף -
אַ בּאַזונדערע סעריע

לידעף ,רעטענישען ,אַנעקדאָטען ,שמו:

ניוײיאָרק?.

װאַ רײזע

אַרום

אין בּוכפאָרם  :זאין שטראָם

פון רעװאָלוציאָן" (פ"ג קהיברו פּאָבּלי:
|
/
שינג קאָ ,".נײ9094 ,

| עסען און מעשיות ,זײן - 0114--59

דאנצים מררכי (--- 6-3881
) געבּ ,אין מעזשירעוו ,פּאָדאָליע,

דאָרנבּוש משה ( )4191--81געבּ,

און בּית:

אַלס טיכֿטי:

אין תּלמוד:תורה

געלערנט

אין פּשעמישל ,גאַליציע,

קער ,טעמפּעראַמענטפולער זשורגאַליסט .
איז ער אלַאַנגע צייט געוװען טעטיק 
אין ווין , געשריבּן אויך א"פ מר:דרור,
אייניקע יאָר רעדאַקטירט אַ צווייוועכנט?

מדרש  .פון שטעטל וװאָניץ ,וואוהין
זיינע עלטערן האָבּן זיך אַריבּערגעצױגן,

שפּעטער

געענדיקט

פון דער

+חברה

אָדעס.

האָט

איניקע

סקיצן

די לערער:קורסן
מפיצי הִשכּלה"

דעביוטירט  4091מיט

לעך אילוסטרירט

אין גאַליציש?יידישע

צייטשריפטן 5091 ,אױיסגעװאַנדערט

אַמעריקע,,

אין

קיין

פאַרעפנטלעכט

סקיצן

און.

רעדאַקטירט

וי אויך

לידער

אין

וועכנטלעכע צייטשרימט איידישעס וועלט:

דערציילונגען,

בּלאַט?,

,פּאָרװערטס" ,זפּ ,א .ש.י ,עצייט:גייסט",

?צוקונפט",

װיצבּלאַט

שװיענער

יידישער קיקעריקי" ,געגרינדעט 6781
פון ווילהעלם װייס; שפּעטער האָט ער

,דאָס נייע לעבּעןי ,אין די

הומאַריסטישע צייטשריפטן

עדער קיבּע=

ג

אין פּרעסבּורג

אַ האַלב;

אַרום  7881אינגעלאַדן פון

סאָבּאָלטשי (אזיע)בּערצונעמען די רע2
דאַקציע פון דער זאַללגעמײנער יידישער

| 176
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|

יי
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צייטונג? אין בּודאַפּעשט,

 1981צואַ:

ָן

יי

|
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:

וואו ער האָט שטודירט מעדיצין און
פּראַקטיצירט אַלס דאָקטאָר אין גיי ,ער

מען מיט דעם לעמבּערגער משכּיל אַזיאַס
גייער , געוו .רעדאַקטאָר פון ?המזכּיר"  .פירט אדָיפּטײלונג פאַר מעדיצין און הי
(האָט אויך א"פ אָסקאַר זאַכאַריאַזאָן גיענע אין חמאָרגען זשורנאַל" (אויך דורך -
 6091איבּערגעזעצט אויף דייטש משה? ספּעציעלע שׂאלות ותּשובות א"ט חגעזונד

גע:

חיים לוצאַטאָס ?מסילת ישרים")

| -גרינדעט אין בּודאַפּעשט אַן אײגענע
צייטונג איידישעס פאָלקסבּלאַטט  --אנ

זאָלט איהר זייןי) און האָט לעצטנס אַרױס?

געגעבּן אַ גרויס װוערק א"ט חדאָקטאָר:בּוך"

(פ"ג שהיבּרו פּאָבּלישינג קאָ ,".ג"י) אין 4
פּאַרטײאישעס אָרגאַן פיר פּאָליטיק אונד .טייל --1 :חקראַנקהייטען און וי זיך פון.
יידישע אינטערעססען" ,װאָס איז אַרוֹיס .זי אויסצוהיטען"-- 11 ,חמוטער און קיגד"ע..

געגאַנגען מאָנטאָג ,מיטװאָך און פרי:

טאָג .,מיט האעַבּרעישער בּײילאַגע אויף
שבּת ,און שפּעטער ,כֹּדי פצאוַרקאָנקו?

רירן די װאַללגעמײנע יידישע צייטונג"

 -1אאיידער דער

דאָקטאָר קומט",

ש}--חדער מענש און זיין קערפּער",

דובּזעוויטש אברהם:דוב (--3481
י"ד תּשְׁרי  )9981געבּ .אין פּינסק ,ווייס= -

פון ל ,גראָסבּערג ,פאַרװאַנדלט זי אין .רוסלאַנד ,נאָך יינגלװייז זיך אויסגע? 
אַ טאָגבּלאַט (אַחוץ שבּת און זנטאָג)ף צייכנט מיט זיינע פעיקייטן און צו / 31
| -אָבּער די קאָנקורענץ פון ביידע צײ :יאָר פאַרפאַסט אַ חיבּור אױף זשיר.
| טונגען פון דערועלבּער עקסט אָרטאָ השירים";  1681זיך בּאַזעצט אין קאַ+
דאָקסישער ריכטונג האָט סוֹף:בל;?סוף
| -געצוואונגען ד--ן אָפּצושטעלן זיין יפ};לקס?
|בּלאַטטײ און אַרײנטרעטן  3981אַלס שוֹתֹּף
אין גראָטבּערגס צייטונג 9981 ,האָט ד .בּראָדסקין אין הויז 3981 .אױסגעװאַן?
ווידער געפּרוּוט גרינדן  -אַן אייגענע  .דערט קיין נ'י ,זיך שער געפּלאָגט,
צייטונג; ,יידישעס טאַגעבּלאַט"! ,מיט די לעצטע יאָרן געווען לערער אין דער
טערינאָסלאַװו,

וואו

געגעבּן העבּרעישע

שטוּנדן ,שפּעטער געלעבּט אין קיעוו
און געװען לערער פון העבּרעיש בּײ

דער אונטערשטיצונג פון פדּערםעזידענט.

;מאַנטעפיאָרע":ת"תּ,

פון דאעָרטאַדאָקסישעױ לאַנדסקאַנצלײ.
הרב ליפשיץ ,דאָט אָבּער ניט אויסגע=

ליקט אין פאַרשיידענע העבּרעיִשע צייט? -

האַלטן דעם קאַמפּ מיט גראָסבּערגן און
געמוזט צו אים וידער אָנקומען שון
בּלויז אַלס מיטאַרבּעטער און איז עס

פאֲרבּליבּן בּיז זיין טויט,

וי אַל יידיג

|שע שרייבּער פון אונגאַרן האָט אויך די
געשריבּן אין אמַין דייטש בּלויז מיט
יידישע אותיות .אין בּוכפאָרם צ"א
פאַרעפנטלעכט אויך אַ דערציילונג  א"ט
| איודע בּלייבּט יודע" (בּודאַפּעשט,),)3 ,
| צביי שפירף =,צוקיגפט" ,32 ,ש.

-

האָט זיך בּאַטײ=

שריפטן פון אײיראָפּע און אַמעריקע ,אין
דער  ,1און פאַרעפנטלעכט אויך .איי=
ניקע ה,עבּרעישע .װערק ,וי ;המצרף"
(ראַציאָנאַליסטישע -אויסטייטשונג  פון.
אלא דובּים ולא.
אגדות,
יער" (בּאַרדיטשעוו )9981 ,א .אַנד .אין -
כתב:יד איכּערגעלאָזט אָפּהאַנדלונגען

וועגן קרי און כּתיב ,ועגן דעם שומ.
רוֹנישן טעקסט פון חומש ,וועגן הומאָף -
אין דער אַלט:העבּרעיִשער ליטעראַטור,

געשריבּן אויף אין יידישע צייטשריפטן
זיין זון ,דושאַרדזש ד,,

געבּ ,אין דער לישע (?) ,האָטער שפּ2

טער אוױסגעװאַנדערט

קײן אַמעריקע,

איז זינט 6091

| סעקרעטאַר פון דער 00112011טנות 861
װאָס האָט אַרױסגעגעבּן

,161605
ר

/

איבּער.

|

376

דובּזעװיטש ---דובּנאָו

הונדערט יודאַיִסטישע ווערק אין ענגליש,
צ"א אויך איבּערזעצונגען פון פּרץ ,ש"ע,

שטיינבּערג ,יהואש ,שלום אש א .אַנד,
 ,(2שן 9204 ,סם.,

חכמי ישראל בּאמריקא;

11שׁ ; 362 ,אחיאסף .1117

דובּנאָוו שמעון (ראש:השנה ---0681

) געבּ ,אין מסטיסלאַו,
|
מאָהליעװער גוֹבּ ,אויפגעצויגן געװאָרן
בּיים זיידן ,רי בּנציון ד ,,בִּין  31יאָר
געלערנט אין חדר
תּלמוד ,,בּאַהאַל.
טענערהייט אויך
געלייעגט השכּלה?
אחוקןירה:ספרים,
דערנאָך זיך אֲני

4780

פון אַ ווערטפולן

טעריאַל,

האַנטשריפטלעכן

האָט ד .אױסגעפאָרשט

הױפּט:מאָמענטן

מאַ=

די

אין דער געשיכטע פון

דער גרויסער רעליגיעזער מלחמה צווישן

די חסידים און מתנגדים אין רוסלאַנד
סוף 111שא יר"ה; צו דער דאָזיקער
אַױבּעט זיינען שפּעטער צוגעקומען זיינע
בּארץ
{ אַרטיקלען ײהחסידים הראשונים

ישׂראליי (ײפּרדס" )11 ,אוּן עחסידים פּורצי
גדר" (והשלח" ,ש,)7 ,

די שטודיען פון

דער פּראַנקיסטישער בּאוועגונג און דער
חסידישער האָבּן אַרײנגעפירט ד--ן אין
דער ספערע פון דער יידישער געשיכטע
אין פּױלן און רוסלאַנד , װעלכע איז
נאָך צו יענער צייט געווען זייער וויי*

געהויבן אָפּצוגעבּן

גיק אויסגעפאָרשט,

מיט וועלטלעכער

אין דער יידישער געזעלשאַסט אַ איגטע=

בּילדונג ,שטודירט
רוֹסיש ,פראַנצויזיש אאַזוו ,צו  61יאָף
געענדיקט די דיסטריקט:שול אין זין
געבּױירנשטאָט ,דאַן געלעבּט אין ווילנע,

דעגעבּאָרג ,מאָהליעװו ,סמאָלעגטק ,פּט"ב,
וואו געשטרעבּט אָנצוקומען אין אוֹנ*
ווערסיטעט ,אָבּער צוליבּ געוויסע סיבּות
איז עט אים ניט געראָטן ,האָט דעביו:
טירט מיט אַן אַרטיקל ;די הױפּט:מאָ:

מענטן אויס דעח געשיכטע

פון דעם

יידישן געדאַנק? אין 8040 86088סץ?,
געשריבּן אױך אַ סך אַרטיקלען אין
מ ,7880322זינט  2881געװאָרן אַ שטעג:

כּדי

אַרוױסצורופן

רעס צו היסטאָרישער פּאָרשונגסאַרבּעט,

האָט ד .פאַרעפנטלעכט בּראַשורן
כטע
שידי
עירן
גוד
רוסיש (שוועגן שט
דריוסישע

יידן

און וֹעגן גרינדן

אין
פון
אַ

רוסיש:יידישע היסטאָרישע געזעלשאַפט",
פּט"בּ  )1981און העבּרעיש (ונחפּשה
ונחקרה" ,)2981 ,וי אויך אַן אויפרוף
וועגן דער נויטװענדיקייט צו זאַמלען
היסטאָרישע מאַטעריאַלן אויף די ערטער
(80ג ,)14 ,1981 ,008מװאָט אים /
אָנגעהױבּן צוצושיקן מאַטעריאַלן און ער
האָט זי בּאַארבּעט אין ארַײ װהיסטאָ?

רישע מיטטיילונגען" (,)59--3981 ,4101008

וואו

די מאַטעריאַלן האָבּן אים געעפנט אַ
נייעם וועג אין דער פאָרשונג פון דער
יידישער געשיכטע אין פּוילן און ליטע,
בּאַזונדערס בּנוגע דער אַלטער .יידישער
אַװטאַנאָמיע ; זיינע אָפּהאַנדלונגען איבער

וועלכער בּאַװעגונג ד ,האָט געווידמעט אַ

(אין סאָקאֵ?

דיקער

מיטאַרבּעטער

פון פהחסצססם,

ער האָט פאַרעפנטלעכט

אַ רײ היסטאָ:

רישע אַרבּעטן  --וועגן די יידישע סעק:
טאַנטישע בּאַװֹעגוֹנגען פון שבּתי צבי,
יעקב פראַנק און בּפרט פון חסידות,
גרויסע סעריע אַרטיקלען ,װאָס נעמען
אַרום בּיז  04דרוקבּויגן (3אסצס-.8881 ,08
 ,)39אין זיין אַרבּעט וֹעגן חסידות,

זייער לעבּעדיק געשריבּן אויפן גרונד

דעם

װועד ארבּע הארצות?

לאָווס חספר היובל" און אין דער )61

האָבּן אַרײנגעבּראַכט אַ ניי אַליכט אין דעם
גאַנצן ענין ,מיט װועלכן עס האָבּן זיך
קין עצה ניט געקענט געבּן גרעץ
()22

/

פא

א .אַנד .היסטאָריאָגראַפן.

שיכטע

פון דער גע

פון די יידן אין מזרח?אײראָפּע

|

=

= === חמאָ

6
נאָך

פון דעם זשירנאַל גטחקגזס.קפם.
דער

מערץ:רעװאָלוציע

איז ער געװען

לעקטאָר פאַר יידישער געשיכטע אין
איז ד .אַריבּער צו דער אַלגעמײנער גע
יכטע פון אונזער פאָלק .אַחוץ איינצל?  /יירישן פּאָלקסאוניווערסיטעט אין פּט"בּ.
ש
און שווער געליטן אין די ספּעציפישע
נע היסטטאָרישע מאָנאָגראַפיעס האָט ער
בּאַדינגונגען פון דער סאָציאַלער איבּער?
 79 --אַרױסגעגעבּן די 2:3ענדיקע6
8מסע'ס זע 48

לױט

בּעק

און

בּראַן און  60 -- 1091די 3:3ענדיקע
6008

81סעסזץ

 - ,45וועלכע

| איז שפּעטער אַרוֹיס אין אגַרינדלעך
איבּערגעאַרבּעטער אוסגאַבּע ,אין די

דאָזיקע װערק האָט ד .בּיסלעכווייז זיך

עמאַנציפּירט

פון

זין

אויפפאַסן

די

יידישע געשיכטע אַלס געשיכטע פון
יהדות ,נעמענדיק אין אַכט אױיך די
פּראָבּלעמען פון סאָציאַלן און עקאָנאָג
מישן לעבּן ,הגם ניט אומעטום געגעבּן
אַ פול און גאַנץ בּילד פון דעם לעבּנס=

שטייגער .דעם דאָזיקן קוק אויפן מעטאָד
צו שטודירן די יידישע געשיכטע האָט
דג.עענדערט ערשט שפּעטער אונטער
דער ווירקונג פון דער יידישער נאַציאָ:
נאַלער בּאַװעגונג ,קומענדיק צו דער

הנחה ,אַז אונטער

יידישער

געשיכטצ.

גדעישיכטע
דאַרף מען פאַרשטיין ח

פון

דעם נאַציאָנאַלקן אינדיוויד ,װאָס האָט

זיך אַנטװיקלט אין משך פון עטלעכע

יאָרטױזנטער סיי בּיי אזעַלבּשטענדיקן

מלוכה:סדר סיי אויך מחוץ אים6091 ".
האָט ד ,געלייענט אקַורס פון יידישער

געשיכטע אין דעם ?פרייען לעסגאַפט:

אוניווערסיטעט" און זינט  8091אויף
די העכערע ידאַיסטישע קורסן פון
בּאַראָן גינצבּורג ,װאָס ער איז געװען
איינער פון זײערע גרינדער .ער
איז געווען פאָרזיצער פון דער יידישער
ליטעראַרישער געזעלשאַפט און װיצע+
פאָרזיצער פון דער יידישער היסטאָריש:
(עטנאָגראַפישער געזעלשאַפט זינט זייער
גרינדונג ( ,)8091וי אויך רעדאַקטאָר

קערעניש אין רוסלאַנד .אויף דער איינלאַ:
דונג פון דעם יידישן מיניסטעויום אין
ליטע האָט ער  1291פּאַרלאָזט רוסלאַנד
און געקומען קיין קאָװונע ,אָבּער צוליבּ

דער אַנטיסעמיטישער פּאַליטיק פון דער
ליטווישער רעגירונג ,וועלכע האָט אים
ניט בּאַשטעטיקט

אַלס פּראָפּעסאָר

קאָװונער אוניווערסיטעט,

פון

זיך בּאַזעצט

אין בּערלין ,וואו ער אַרבּעט די לעצטע

יאָרן אויף אנַייער 01:3ענדיקער אויס?
גאַבּע פון זיין יידישער געשיכטע ,וועלכע.

איז דאָס ערשטע װערק פאַר די לענטע
 0יאָר (זינט סאיז אַרױס

גרעצס

8ס0טן 6 64

הינריך
וואָס

חאָט זיך פּאַרנומען אויסצולייגן די גע:
שיכטע

פון דעם

ידישן

פאָלק איף

בארַייטער בּאַזע ,אָנװענדנדיק די הנחות

פון דער מאָדערנער היסטאָריאָגראַפיע
און אויסניצנדיק די לעצטע דערגרייכוג?.

גען פון דער װיסנשאַפּטלעכער פאָרשונג,

אַלס הקדמה צו זיין לעבּנסװערק קומט
אַרןיינפיר ,וואו ד .פאָרמולירט זיין
צאיָאָלאָ-
גרונד:אויפפאַסונג און זיין ס
גישע מעטאָדע אין געשיכטסשרײבּונג
להיפּוך די טעאָלאָנישע און ספיריטו?
אַליסטישע מעטאָדן פון די עלטערע יידי:

שע היסטאָריקער .ד--ס זאַלגעמיינע אידי,
שע געשיכטע" איז אַרױס אין יידיש אין
דער איבּערזעצונג פון ה ,קאַלמאַנאָװויטש

מיט אהַקדמה פון דעם מחבּר (װהיסטאָ= .
רישער פ"ג" ,ווילנע 01 ,0291 ,טייל--בּיז
מנשה בּן ישראל און אוריאל אַקאָסטאַ--
פון וועלכע די ערשטע טיילן--בּיז דער
צעשטערונג פון דער יידישער מלוכה
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דורך די רוימער---זיינען אַן איבּערדרוק
פון די  2בּ ,,װאָס זיינען ערשינען אין פ"ג
חהד הזמן" ,ווילנע  .,)0191שדי נײיסטע
געשיכטע פון יידישן פּאָלק-- 9811 ,
צוערשט אַרוֹיס אין רוסיש
"4
:3 ,4טע אוױפלאַגע אין אנַייער רע:
דאַקציע ,אין  3בבּּ,ערלין ;3291 ,אין
| העברעיִש איבּערגעזעצט פון בּרוך קרופּ:
ניק ,פ"ג חמוריה"  ---חדביר" ,בּערלין,
 {3291אויך אַרױס אין דייטש) איז צו:
ליבּ דעם קריזיס אויפן יידישן בּיכער?
ימאַרק געבליבּן בּיים  1ב( .איבּערגע:
זעצט פון נ ,שטיף אונטער דער רעָ:
דאַקציע פון מחבּר ,איידישער ליטעראַ:
רישער

פ"ג",

בּערלין,

זיין זייער פאַרשפּרײטער

,3
.עס

ז"ז .,672
פאװ86סטש

װוקס1סט ( 3ט14 ,,טע אױסגאַבע --0091
 1אויף העבּרעיִש בּאַאַרבּעט פון אהרן
לובּאָשיצקי ,לעצטנס איבּערגעזעצט אויך

אויף ענגליש) איז אַרױס אויף יידיש אין
דער איבּערז ,פון חיים ליבּערמאַן ,אַ
פּלאַגיאַט פון זיין אנייסטער געשיכטף"
איז די זיידישע געשיכטע 81 --ןא יאָר:

הונדערט" (פ"ג ײגייער שטראָם" ,װאַר:
שע ,0291 ,זײן  )032אַ גרויסן װערט
פאַר דער יידישער היטטאָריאָגראַפיע ,וי
אויך פאַר דער יידישער פילאַלאָגיע (צו?

ליבּ די יידישע טעקסטן אָדער איינצלנע
ווערטער און װענדונגען) האָט דער
חפּנקס המדינה או פּנקס ועד הקהלות
הראשיות בּמדינת ליטא שפּ"ג---תקכ"א",

װאָס ד .האָט אַרױסגעגעבּן מיט
אַרײנפיר

אוֹן הערות

(פ"ג

/

-
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קאאַָנפעסיאָנעלער עדה און אין זיין
שאַרף נעגאַטיװוער שטעלונג צו דער
רבּנישער יידישקייט ' ,צום חדר אאַז"וו
פאַרטײידיקט דעם רעיון פון אפַילשטענ?

דיקער אַסימילאַציע .אויף דער גרענעץ
פון די :08קער און *09קער יאָרן איז
ער אַריבּער אויף דעם בּאָדן פון װויס.5
שאַפּטלעך = היסטאָרישן עװאָלוציאָניום,

און די נאַציאָנאַלע אידעע האָט פאַר?
ביטן זיין פריערדיקן קאָסמאָפּאָליטיום,
בּאַזונדערס קלאָר און פולשטענדיק האָט
ער זיין נייע אויפפאַסונג פון יידנטום
און זיינע בּאַדערפענישן פאָרמולירט אין
זיין סעריע אַרטיקי ען ,ועלכע ער האָט.
פאַרעפנטלעכט אין משך פון -- 7981

 ,7וואָס זיינען שטעטער בּאַאַרבּעט און

סיסטעמאַטיזירט געװאָרן אין זיין בּוך
88

8080

ע מאס8 0 810אמסעהן

און װעלכע האָבּן געלײיגט אַ גרונד
ד,
צו דעם ידישן אַװטאָנאָמיום,
בּאַטראַכט די נאַציאָנאַליטעט װי אַ
קולטור-היסטאָרישע גרופע ,װאָס אומ:
אָפּהענגיק דערפון ,צי זי האָט פון
עבר דערהאַלטן אָדער פאַרלוירן (אינ?
גאַנצן צי טיילוויין) אירע אויסערלעכע
אַטריבּוטן --דעם ראַסנטיפּ ,די טעריטאַ?
ריע ,די מלוכהשאַפט אָדער די שפּראַך--

האָט זי דעט בּאַוואוכטזיין פון אנאַַציצ -
מחמת דעם גאַנצן קאָמפּלעקס פון איר
געוועזענער חזעלבּסטשטײגערישער עואָ:

לוציע?? עדער זעלבּסטבּאַװאוסטזײן פון.
אַן  דער נאַציע איזן דאָס הויפטקריטעריום

אעינות",

בּערלין 5291 ,ז"ז ---.)853אַ בּאַזונדערן
אָרט פאַרנעמט ד .אַלס קריטיקער און
פּובּליציסט .אויפגעטרעטן אָנהײבּ די
0קער יאָרן אַלס קעמפּער פאַר װאַבּסאָ:
| לוטן ראַציאָנאַליזם" און קאָסמאָפּאַליטיזם,
האָט ער בּאַקעמפּט דעם קוק אויף יידן
װוי אויף אנַאַציע ,געהאַלטן זיי פאַר אַ

| פון איר קיום" ,אַרוֹיסגײענדיק פון דער

הנחה ,אז דווקא די סובּיעקטיווע אָדער
גייסטיקע פאַקטאָרן פוֹן דעם נאַציאָנאַלן
טיפּ זיינען די קרוין פון דער עװאָלוציע
פון דעם דאָזיקן טיפּ און אַז די מאַטע?

ריעלע פאַקטאָרן שפּילן בּלוו די ראָלע

פון שטאַפּלען ,װאָס פירן צו דער אויס?
אַרבּעטונג פון אפַעסטער ,זעלבּסטבּאַ

דובּנאָוו
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פיל מיטגעווירקט

אין

וואוסטזיניקער נאַציאָנאַלער אינדיווידו?

פוֹן 5981--8981

אַליטעט ,קומט ד ,צום אויספיר ,אַז חדי
יידישע נאַציע איז דער העכסטער טיפּ
פון אַ היסטאָרישער אָדער גייסטיקער
נאַציע" .,די איגעװײניקסטע נאַציאָנאַל?

איר אַנטװיק;ונג און אויפגעמונטערט
צום שאַפן אין ידיש אַזעלכע פאָר=

קולטורעלע אַװטאָנאָמיע פון דעם יידישן
פאָלק דאַרף לויט ד .זיך בּאַזירן אויף
דריי יסודות .:דער זעלבּסטפאַרװאַלטונג
פון דער קהילה ,דער פרײיהיט פון
שפּראַך און דער אַװטאַנאָמיע פון דער
שול מיט דעם אונטערריכט אין יידיש
אָדער העבּרעיִש .זיך לכתּחילה בּאַצױגן
שאַרף

נעגאַטי

צו

פּאַליטישן

דעם

ציוניזם ,האָט ד ,אָכּער סימפּאַטיוירט
מיט דעם גײסטיקן ציוניזם .סוף 6091

האָט ער געגרינדעט די יידישע פאָלקסי
פּאַרטײ און איז עד?היום דער ויכטיק:
סטער אידעאָלאָג און טעאָרעטיקער פון

דעם פאָלקיזם ,הגם ער שטיצט לעצט:ס
אוֹיך אונטער דעם נייעם יידישן צענטער.
אין ארץ:ישראל,

אין

געשיכטע

דער

פוֹן די מאָדעונע יידישע נאַציאָנאַלע
בּאַוועגונגען האָט ד ,געשפּילט זייער אַ
וויכטיקע ראָלע" און פיל מיטגעװירקט
אין דער אַנטװיקלונג פון דעם נאַציאָ:
נאַלן בּאַוואוסטזין בּיי  דער ידישער

אינטעליגענץ אין רוסלאַנד,

אַ טייל פון

זיינע קבּריוו" זיינען אויך איבּערגעזעצט
אויף דייטש א"ט 86221000 560ז6 0גם
| פנזט!ח6011/2001/2א (---,)5091זיין איבּער=

גאַנג צום יידישן נאַציאָנאַליזם האָט אים

א-ויך דערנעעוטערט צו יידיש.

ער איז

געווען איינער פון די ערשטע ,װאָס װאָ
פּרלֿף

אַנגעװיזן

אין דער

רוסיש:יידישעך

|סע אויף דער גרויסער בּאַדײיטונג פון
דער יידישער ליטעראַטור און אַלס קרי?
טיקער פון דעם דעמאָלט איינפלוסרייכסטן
יידישן אַרגאַן 840צסס( 8א"פּ קריטיקוס)

האָט ער מיט זיינע אַרטיקלען איבּער

דער יידישער ליטעראַטור אין דעם משן

שטייער אירע ,וי ש"ע ,מענדעלע מוכר?

ספרים ,ספּעקטאָר א .אַנד ,אַלײן שרייבּן
יידיש האָט ד ,אָנגעהױבּן ערשט נאָך
 5יאָר ליטעראַרישער אַרבּעט אין רו=

סיש  --פעבּרואַר  7091אין /פריינך"
פארעפנטלעכט אפַּאָר אַרטיקלען ועגן
דער אידעאָלאָגיע פון דער פון אים גע=
גרינדעטער טיידישער פאַלקספּאַרטײ?,
שפּעטער האָט ער פון צײיט צו צײט.
פּאַרעפנטלעכט יידישע אַרטיקלען אויף

היסטאָריש :און ליטעראַריש:געזעלשאַפּט=
לעכע טעמעס אין דעם חודש-זשורנאַל
;די אידישע וועלט" ,פּט"בּ  ,2191פון
וועלכן ער איז געװען אײנער פון די

גרינדער ,אין די זמ"ה פון פ"ג װמאָג",
װאָס זיינען אַרױס  6191אין פּט"בּ אַלע
װאָך אונטער פאַרשיידענע נעמען ,נאָב?
דעם וו" די צאַרישע רעגירוגג האָט
פאַרװוערט דאָס יידישע געדרוקטע װאָרט
אין רוֹסלאַנד ,אין דעם װאָכנבּלאַט פון
דער פאַלקספּאַרטײ חדאָס אידישע פאָלקס?
בּלאַט" ,פּט"ב  ;7191-81אַבּאַזונדערן
װערט פאַר דער געשיכטע פון דער
נייער יידישער ליטעראַטור האָבּן זיינע
זכרונות אין זמ"ה ?פון צייט צו צייט",
זא"בּ צצום אַנדענק פון שלוםיעליכם"
און לעצטנס אין קטאָג" ,נ"י וא"ט פפון
זשאַרגאָן צו יידיש") ,װאו ער דרוקט
פון צייט צו צײט אױך אַלגעמײנע
| היסטאָרישע אַרטיקלען .הגם ניט קין
עקסטרעמער יידישיסט ,האָט ער זיינע
לעצטע מיינונגען

וועגן דער

שפּראַך=

פראַגע אַרױסגעזאָגט אין זיינע לעקציעס
אין קאַװונע און ריגע  --אַז אין דער
שול דאַרף די ידישע אונטערריכט. +
שפּראַך זיין אכַּלל און די העבּרעישע.--
אַ פּרט פאַר יחידיסגולה .ער האָט אויךף

דובּנאָוו  ---דושינסקי  --דיזענהאָף  --דייטש
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דער ערשטער אונטערגעשריבּן דעם
פּראָטעסט פון אַ גרופַּע יידישע שריפט:
שטעלער אין פּערלין קעגן דעם ידישן
זקאָלאָ אין פּױילישן סיים בּנוגע דער

אָפּשטימוגג פון נח פּרילוצקיס פאָר?
שלאָג וועגן דער אַנערקענונג און אוֹג:
טערשטיצונג פון דעם ידישן שול=
וועון דורך דער מלוכה און בּאַטײ2
ליקט זיך אין דער אַרבּעט פון דעם
יידישן װיסנשאַפּטלעכן אינסטיטוט0592 ,
ציעל דאַרף דערמאַנט װערן זין אַפּ
האַנדלונג וװעגן דער יידישער שפּראַך
דער

אין

28ע. 74106קמט ,| ,9,01 ,וואו

ער פאַרנעמט זיך מיט דער פראַגע ,צִי

האָבּן די ליטװיש:פּילישע
1שא

אן ווא

יה"ה

אָדער סלאַװיש,

יידן אין

גערעדט

קריטיקירט

ײַדיש

דערבּײ

שאַרף די מיינונגען פאובןרהם-אליהו
הרכּבי (אין זיין װערק ?היהודים ושפת
הסלווים? ,ווילנע ;7681 ,פאַרעפנט?
לעכט אויך אין רוסיש און דייטש) און
אַנדערע אָנהענגער פון דער חסלאַװישער?
טעאָריע אוֹן דורך אַ גאַנצער רײ
בּאַװײזן און ראיות ,אויפן גרונד פון
שאלות:ותשבות ,געדרוקטע ווערק פון דער
לטסטערע

ליטעראַטור אאַז"ו,

יידישער

082 7

דושינסקי מיכאל  --רב פון ראַ
קאָש:פּאַלאָטאַ (בּיי בּודאַפּעשט),
פעבּרואַר 9191

אָנהײבּ

ד"ר זאב:צבי

זענשטאַט,

זינט

צװאַמען מיט

הכֹּהן קליין ,רב פון אײ2

רעדאַקטירט אין בּודאַפּעשט

דאָס איידישעס װאַכענבּלאַטט--צענטראַל;
אָרגאַן פיר אָרטאָדאָקסישע אינטערעס.:
סען" --צו בּאַקעמפּן די מזרחיסטן מיט .
זייער זאַללגעמײנער יידישער צייטונג"
(זע גראָסבּערג); סוף מערץ  9191פאַר:
מאַכט געװאָרן פון דער ראַטנמאַכט אַלס

קאָנפּעסיאָנעלער אָרגאַן,
צבי שפּירן ,אין ,צוקונפט"3291 ,

דיזענהאָף

--

מאיר

,/

בּאַקאַנטעף

ציוגיסטישער טוער ,אָנהײבּ די :09קער
יאָרן געװען דירעקטאָר פון אגלַאָז-פאַב;
ריק פון בּאַראָן ראָטשילד אין ארץ:
ישראל ,דערנאָך צוריקגעקומען קין
אָדעס ,וואו געווען אמַיטגליד פון /פּאַ:
לעסטינער קאָמיטעט" ,צייטנווייז אויך
דער פאָרזיצער 8091 .זיך בּאַזעצט אין /
יפו ,געווען איינער פון די גרינדער.

פון תּל?אביב ,זייער פיל אויפגעטאָן פאַר
דעם אויפבּוי און דער אַנטװיקלונג פון
דער שטאָט און איז כּסדר אויסגעװויילט

קומט ער צום אויספיר  --אַז יידיש; | געװאָרן אַלס בּירגערמייסטער פתוֹןּל;
צו דער דאָזיקער פראַגע האָט ער זיך אביב ,האָט צ"א פאַרעפנטלעכט אין דעם
אויך אומגעקערט

אין זיין ענטפער

ב,

רובשטיינען אויף זיין אַרטיקל ידי אַמאָ;
ליגע שפּראַך פון יודען

סישע געגענדען" (יפּנקס",
6
--83
),
צינגערג,

 } 110 ,98דור

אין די רו2

 ,3191ז"ז
רבניה

וסופרי,

ח' אן מ ,ללי,ליענבּלום,08108700110062211 ,
8/4מסססח פצע תע 8א9981 ,348010ן אחדי
3וסמסטן
העם ,על פּרשת דרכים  פרידלענדער ,ש
גז051 9/20010122שסן / 10ז0ס;5091 ,10

זייר הײם
פּ-ראָט,
,84-

154

ד"ר

זשיטלאָװסקי,

מ ,בּאלאַבאַן,

אין זמ"בּ חק114 ,60
אין ,הײנט',

,0291

זמ"בּ קדאָס הײליגע לאַנד" איר פון
ישראל נאַראָדיצקי און בּערטע פלעק:
סער

אַן אַרטיקל חיודישע אידעאַלען

(וועגן רעליגיעזן און ציוניסטישן אידע:

אֵל) און זיודישע בּריעף" (װעגן דער
לאַגע פון יידישן פאָלק),
לקסיקון ציוני,

דייטש מתחיהו (מ:טעס) (שבועות
--- 1894

) געבּ ,אין ראַקיט?

נע ,קיעווער גוֹבּ .בּיז  21יאָר געלערנט
אין חדר ,פון דאַן אָן זיך פאַרנומען מיט
פיזישער אַרבּעט 6091 ,צוזאַמען מיט די

:

30

ד=ײַטש --.דײנאָו

עלטערן און אַנדערע  6בּרידער אויס:

הי

48

פלעגט .ער אָבּער דורך זיין גרויסן כּוח=.

געװאַנדערט על פּי מקרה קיין לעמבּערג | ,הדיבּור מאַכן אַגרױסן רושם אױף די
דעם.
מיט
דורכגעדרונגען
צוהערער..
וואו זיך אויסגעלערנט דייטש און זיך
בּאַקענט מיט דער יידישער ליטעראַטור,

שפּעטער אַװעק קיין אַמעריקע ,דעבּי?
טירט

ניט אדַערציילונג

גילגול.

עדער

פון אניַגון" (אונטער דער השפּעה פון

רעיון פון דער השכּלה ,האָט ער גע=
שילדערט פאַרן עולם דעם ישָפלן.מצב.
פון פּאָלק ,דעם
עקאָנאַמישן און+
גייסטיקן ,אַרױס?
קעגן
געטרעטן

י ,ל ,פּרץ) אין חדעם ועגי ,מאָנטרעאַל
 6א"ר פון ראובן בּריינין ,דערנאָך
פאַרעפנטלעכט דערציילונגען ,אַרטיקלען,

פאַישן יחוס ,קעגן

פּעליעטאָנען און לידער איך אין די

ליידיקגייעריי ,גע.

שיקאַגער

זיידישען רעקאָרד"

און װדי

וועלט" א"ר פון ק .מרמר ,אין װײד.

פּריידיגט די ניי=

טיקייט צוֹ פאַר?
נעמען זיך מיט

דדאָס
טאַגעבּלאַט" , װאַמעריקאַנער",
װאָרט" ,די פעדער" א .אַנד ,וואוינענ?
דיק אין שיקאַגאָ ,ואו בּאַשעפטיקט אוֹן בּילדונג ,פון שיקן די קינדער אין
די קרוינישע פאָלקסשולן .ער איו גע
אַלס אינבּינדער ,זינט  9191אַרױסגע:
מלאכה ,די וויכטיקייט פון אויפקלערונג

שטאַנען אין אפַריינדשאַפטלעכער קאָ?

געבּן צוזאַמען מיט חברים אייניקע זמ"ה,
וי זאין נעבּעל" ,ארעזאָנאַנס" ,פיוגענד",

רעספאָנדענץ

סך
מיט אַ

אָנגעועענע

זאויף קאַטאַװעס" און גענומען דעם נאֵ2

משכּילים ,וועלכע האָבּן אין אים געזען

ענטסטן אַנטײל אִין די אױסגאַבּן פון די

אוַיכטיקן מיטקעמפּער פֿאַר די אידעאַלן

שיקאַגער יונגע דיכטער קיונג שיקאַגאָ,

פון דער השכּלה ,און די יחברה מפיצי
השכּלה" פלעגט אים שיקן אויף אירע
חוצאות איבּער די יידישע שטעט און

2291

און דעם זשורנאַל װאיניינעם",

 ,52 .-.4וואו פאַרעפנטלעכט ציקלען
לידער ,דאָס רוב פון דער גרױסער

שטאָט ,צום גרעסטן טייל אין פרייען

רז ,אָנלענענדיק זיך אָן דעם מאָדער?
פע
נעם

יידישן אינטראָסכּעקטיװיזם' ,

צעלימחשכות, ,יונג שיקאַנאָ?,
זשורנאַל? א2291 3/

אין ,מאָרגען

שטעטלעך צו האַלטן דרשות פֿאַרן פאָלק,
| זיינע

שאַרפע

אַהױסטרעטונגען

קעגן.

דעם פאַנאַטיום און דעם אָבּערגלױבּן,
וי אויך דער פאַקט ,װאָס ער האָט ניט צו- .
פיל מחמיר געװען אין אָפּהיטן געוויסע

מצוות ,האָבּן אױפּגעבּראַכט קעגן אים די
דײינאָוו צבי-הירש (--2381כ"א אדר אָרטאָדאָקסיע; ער האָט זיך געקויפט אַ סך
 7781געבּ ,אין סלוצקי ,מינסקער גובּ ,שונאים ,בּפרט צװישן דעם אַלטן דוֹר;
געווען מפורסם א"ג דער סלוצקער מגיד" - ,די בּאַציָונג צו אים האָט זיך בּאַזונדערס
איינער פון די ערשטע מאָדערנע מטיפים

פאַרשאַרפט צוליבּ דעם ,װאָס די רוֹסֵי?
ישע .אַדמיניסטראַציע ,צו וועלכער ער
פלעגט זיך װענדן נאָך הילף ,האָט אים

אויף יידיש; אין אפַּשוטער ידישער
שפּואַך ,אָן דעם טראַדיציאָנעלן מגידישן
ניגון ,אָן העוויות ,ניט שרעקנדיק דעם ! פּראָטעזשירט ; אין אס שטעט האָט '
עולם מיט די שבעה מדורי גיהנום ,ניט מען פאַרשלאָסן פאַר אים די טירן פון
אָנקומענדיק צו די מגידישע משלים און

בּית:מדרש,

און אין

6המגידר"

און .

גלייכווערטלעך ,פּסוקים און מאמרי חז"ל | ,יהמליץ" פלעגט אים אָפט אויסקומען
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דײנאָוו  ---דײנאַרד

װאָס

לכּבוד אַלעקסאַנדער ( 11יכּבוד המלך",

הראָט אויסצושטיין פון די קעגנערס
ע

אָדעס  ,)9681האָט ד .איבּערגעלאָזט אַ

פון השכּלה .בּלויז אין דעם אויפגע:
קלערטן אָדעס איז ער געווען אַזױ װייט
אָנגענומען ,אַז יום-כּיפּור  9681האָט ער
/אפילו געהאַלטן אדַרשה אין דער קאָר?
שול אָנשטאָט דעם פּרײדיגער ד"ר
שװאַבּאַכער ,אַדאַנק דער השתּדלות פון

ריי וערק אין כּתב:יד,

צקולאָגן

זיך אויף די רדיפות,

זיין פריינד יל"ג איז ד 4781 ,איינגע=
לאַדן געװאָרן אַלס מטיף פון דער
קהילה זעין יעקב" פון די רוסיש-פּוילי:
שע יידן אין לאָנדאַן ,וואו ער איז געװאָרן
זייער פּאָפּולער און בּאַליבּט אפילו בּײ
די פירער פון דער יאַחודישער קהילה
מיטן ראַבּינער ד" נתּן אַדלער בּראש,
ווע?כער

איז די ערשטע

צײט

געוען

ד--ס אקַעגנער .,כאַראַקטעריסטיש איז
ד---ס בּאַציִונג צו דער יידישער שפּראַך;
אין איינעם פון זיינע בֹּריווּ צוֹ דער

חחברה מפיצי השכּלה" פון  3781מאַכט
| ער די קחברה" אויפמערקואַם ,זי זאָל
אַרױסגעבּן יידישע בּיכער ,בּאַנײיען דעם

חקול מבשר" ,דורך וועלכן מ'קען האָבּן
אוַמגעהייערע ווירקונג אויפן המון:עם,
דערציילט ועגן דעם גרויסן נוצן ,װאָס

עס האָבּן געבּראַכט די יידישע װערק
פון מיכל גאָרדאָן ,לינעצקי ,אַקסענפעלד
א .אַנד.

אין װאָלין ,פּאַדאָליע ,בּעסאַ:

ראַבּיע אאַז"וו אָדער די װערק פון אײ:
זיק :מאיר דיק און אליקום בּדהן אין
דער ליטע א .אַנד ,ערטער :חווען איר

װאָלט עס געזען מיט די אייגענע אויגן,
װאָלט איר זיך אַלײן איבּערצייגט ,װאָס

פאַר גארַויסער כּוֹח שטעקט אין די דאָ:

זיקע װערק און וי גרויס איז זײיער
ווירקונג אויף דער מאַסע" ,דער דאַז:
קער בּריוו ,װי אויך אַלע ענלעכע װענ2
דוֹנגען האָבּן װײניק-װאָס געהאַלפן ,אַז

די חחברה" זאָל ענדערן איר געגאַטיווע

בּאַציונג

צִן

יידישג

--

אַחוץ

אַ דרשה

2ן ,צ}; 1 ,92שן ,אוצר ישואלי;1/ ,
יל"ג",

,גרות
א

ז"ז

זין  922און 1061
השכּלה",

7
|

ל ,ראָזענטאַל, ,חברת
,07

}  --ז"ז ,96

א .טשעריקאָװער,

זיז ;221--121
דער

6911 --681

אידישער

,השחר",

מיבּי

-1-! ,001

 )602װ,| ,/100101

ה ,בּורגין,
אַרבּייטער

,87

/ש. ,

,די געשיבטע

פון

בּעװעגונג',

דיינארד אפרים

(-- 6481

) געבּ ,אין שאַסמאַקען ,קורלאַנד,
זיין ערשטע נסיעה געמאַכט צו  61יאָר,
 3זיך באַקענט מיט דעם בּאַרימטן
קאַראַימישן געלערנטן און אַרכעאָלאָג,
אברהם פירקאָװויץ (אבן רש"ף) ,געזעסן
מיט אים אין סלע היהודים אין קרים

און געהאָלפן אים צונויפשטעלן רשימות
פון די אַלטע כֹּתב;ידן ,וועלכע פאַרקױפּט
אין דעם קיזערלעכן אַזיאַטישן מוזיי
אין פט"בּ ,נאָך פירקאָוויצעס טויט ()4781

אַוועק קיין אָריענט;  0881געשיקט פון
אַרקאַדי קויפּמאַן קיין א"י וועגן בּאַזעצן
דאָרט יידישע ערדאַרבעטער ,שפּעטער אין
שליחות פון דער חברה זכֹּל ישראל חברים"
געפאָרן קיין בּראָד צו העלפן אָנפירן די
עמיגראַציע קיין אַמעריקע 8881 .אַװעק
קיין אַמּעריקע ,וואו ער האָט אַרױסגע?
געבּן  2יאָר צייט די העבּרעישע צייט:
שריפט אהלאמי" 7981 ,געגרינדעט אַ
יידישע קאַלאָניע אין נעװאַדע .האָט

אַרױסגעגעבּן איבּער  04בּיכער אין
העבּרעיִש ,פון וועלכע די װיכטיקסטע
זיינען

*תּולדות אבן

רש"ף"

(,)5781

חמשא קרים"/ ,מסע בֹּחצי האי קרים"
( ,)9781זמלחמת קרים" (/ ,)9781מסע

בּארץ הקדם" ( ,)2881חמסע בּאירופּא"
( ,)6881קמלחהמה לה' בעמלק" (קעגן
גריכישע אתרוגים ,נואַרק  )2981א.

אַנד ,ד .האָט אויך אַרױסגעגעבּן איַידי:

7

/

'

דײַנארד  --דייקסעל

שע צייטונג אין נואַרק א"ט חדער פּאַט:
ריאָט" ,1981 ,מיט אצַיוניסטישער רים.
טונג .ער האָט אויך מיט אייניקע יאָר
צוריק צוזאַמענגעשטעלט

אַ רשימה

פון

 0ווערק .אין העבּרעיש און ידיש,
װאָס זיינען אַרױסגעגעבּן געװאָרן אין
די פאַראייניקטע שטאַטן ,וואוינט אין

אָרלינגטאָן ,ניט ווייט פון נ"י ,עד:היום
אָנפירנדיק זיין האַנדל מיט זעלטענע

מאַנ .סקריפּטן און ספרים ,צוֹליבּ ועלכע
ער האָט עטלעכע מאָל בּאַזוכט די לענ:
דער פון אָריענט,
אוצר

,41/

ישראל",

דײקסעל שמואל (װַן -- 4881
) געבּ .אין קעשעניעװ,
בּעסאַראַבּיע ,וואו זיין פאָטער ,אאָנגץ;
קומענער

פון אַנטאָפּאָל ,גראָדנער גוֹבּ,,

ליטע ,האָט געָ:

פּאַרוואונדעט

געװאָרן (די דראַמאַטישע

עפּיזאָדן פון יענע טעג בּאַאַרבּעט שפע :

טער אין זיין פיראַקטיקער דראַמע זצו? /
ריק צום פאָלק") ,שפּעטער אָנגעפירט /
אַרעװאָלוציאָנערע פּראָפּאַנאַנדע אין אָדעס.,
ניקאָלאַיעװ א .אַנד ,שטעט ,דערהויפט /
צווישן מיליטער ,זיך צוליבּ דעם עט;
לעכע מאָל אטאַָג זיך געבאָדן ,כּדי צו.

קענען אין טייך

אומגעשטערט

האַלטן אגַרויסע

שמועטן

מיט די סאָלדאַטן ,דאן זיך געשטעלט 

צום מיליטער .,בּאַשטימט געװאָרן קיין

פּוילן ,אָבּער זיך געבּיטן מיטן בּילעט .
מיט איינעם ,װאָס איז בּאַשטימט געווען

קיין מיטל?אַזיע,

איבּער

אֵיאָר צייט גע

גאַניסטאַן ,זיך פיל אױסגעשטאַנען פון

ראָטע:קאָמאַנײיף} /

געפירט אַן אויפקלערונגס:אַרבּעט צװוישן
די קאַמעראַדן ,שטודירט דאָ די שפּראַף -

און דאָס לעבּן פון די דאָרטיקע פעל :

אױסגע.

װאַקסן אין דעם
הויז פון אַן אויס?
געגעבּענער שווע:
סטער ,בּאַקומען
זייער אשַװאַכע ידישע דערציונג אין
חדר ,דאַן בּאַזוכט די קרויניש =יידישע
פאָלקסשול ,צו  51יאָר געװאָרפן דאָס

לערנע

קער ,בּאַזוכט מיט פאַּאָר פריינד פּער- ,

סיאַנער די פאַרבּאָרגענע אָפּיום:הײוער,

צוליבּ חשד

אין פירן אַפּראָפּאַנאַנדצ 

בּאַפּרײט געװאָרן פון מיליטער פאַרן
טערמין ,צוריקגעקומען קֵיין קעשעניעו,

געװאָרן שאטַענדיקער מיטאַרבּעטער אין -
דער

טגבט)8 /2

א"פ ריוא

רעס און אָװאָד ,וואו געדרוקט אַרטיק= -

ן און  3יאָר
געווען אַ משרת אין | ילען און דערציילונגען 1191 .,אַװעק
אַ גא
גַלא
עַנט
שערײ
עפ
*ט,
געװאָרפן עס
קיין אַמעריקע ,געאַרבּעט אין אַ שניידער?

אין װידער

זיך גענומען צוֹם לערנען,

זיך געגרייט אויף מאַטורע ,אָבּער אונ:
טער דער השפּעה פון זיין אומזיסטן

לערער,

אַ אױסגעשלאָסענעם

סטודענט,

זיך אָנגעהױיבּן אָפּצוגעבּן מיט.

פּאָליטישער
געמאַכט

דעם

רוסישן

עקאָנאָמיע וכּדומה .דורכ:
בּלוטיקן

קעשעניעװער

פּאָגראָם אַפּריל  ,,3091פאַר זיין װידער;
שטאַנד

די כוליגאַנעס

-

דינט אין ני ? מאַרגעלאן ,ניט װײט
פון דער גרענעץ מיט פּערסיע און אֵפ/ :

דעם אַנטיסעמיטישן

שניידער :פירמע,
פרי געבּליבּן אַ -

יתום,

בי

בי

8

אַרעסטירט

און

שאַפּ ,גלייכצייטיק זיך בּאַטײליקט אָן.

האָנאָראַר) אין דער רוסישער צייטונג
!א  8011:און ,,זיך בּאַקענט מיט דער
יידישער ליטעראַטור און פּרעסע ,אָנגע:
הויבּן זיך לערנען שרייבּן יידיש ,דעבּלו:

טירט

אין דער חפ .אש "..מיט

ודערציילונגען ,

צויי

זאין גאָלדענעם לאַנד"

אזויןך זאגַעטדארָוגקבּטוך אויפךון אייאןיַדדיעשרן עסצאוָקלדאַטי,
ונפט",

-
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דייק.-ע -- .ד לאַן  --דימאָװ

|,פרייהייט" א ,אַנד ,אױיסגאַכּן ,די לעצטע
יאָרן שטודירט קײראָפּראַקטיק (אַ לערע
צו היילן קראַנקהייטן אָן רפואות ,נאָר

מיט געוויסע דריקונגען אויפן חוט;
השדרה) און פּראַקטיצירט אין ג"י-- ,
פון זיינע געזאַמלטע

ועלכע

װערק,

זיינען אויסגערעכנט אויף  6בּ ,דערפון
זיינען

אַ בּ .אײנאַקטערס,

דערויילע

אַרױס אין בּוֹכפאָרם  2בּ .דערציילונגען:
;אין וועגן פון נעבּל" און װאַזיאַטישע
דערציילונגען" (אויסגאַבּע חפונקען" ,ב"י,

און
אין
װי
די

05

זינט דאַן פאַרעפנטלעכט לידער
פאַרשײדענע צייטשריפטן און זמיבּ,
חדאָס נײיע לעבּען" ,ישריפטעף,
פעדער" ,זדער אָנהויבּ" ,לאַנדאָנער

,רענעסאַנס"/ ,צן:קונפט" א .אַנד,

אין בּוכפאָרם ---
אַ זאַמלונג .לידער
א"ט געלע

בַּלעף

טער" (פ"ג װאַמע
ריקאַי ,נ"י,9191 ,

 ,3ז"ז  ,452און  ,4291ז"ן -- .)652
ז"ז ל"ב ,געצייכגט
ד ,צייכנט זיך אויס אַלס גוטער דעָף?  דורכאויס גיט
ציילער וועגן טשיקאַװע מענטשן און געכּתיבהטע אותיות און בּאַצירט מיט גץ:
שפּאַנענדיקע איבּערלעבּונגען .ער האָט
מעלן פון ז ,מאָוד---איינע פון די פּרעכטיק?
ליב צו שילדערן דעם צער ,די פּוסט:
סטע אוֹן רייכסטע אױסגאַבּן פון דער יידי:
קייט ,די פאַלשקייט ,װאָס נעמט זיך פון שער ליטעראַטור) ,דורכגעדרונגען ,וי אַלץ.
אַן אומגעלומפּערטן סדר העולם ,פון אַ לידער ד--ס ,מיט אטַיפער מעלאַנכאָליע
שווערער און טונקעלער בּיאַלאָגיש:פּסי2
און בּילדנדיק אַלע צװאַמען אַפּאָעמע
כישער ירושה ,פּרוּווט אױיפהייבּן דעם פון מענטשלעכן פחד און פיין ,פון .
|

פאָרהאַנג איבּער די סודות פון לעבּן,

אַנטפּלעקן די שפּיל פון גורל ,הגם ער

איז טײילמאָל צו סכעמאַטיש אָדער פאַלט

אַרײן אין אָפּגעריסענע פּרטים און האַלב
פּובּליציסטישע אָפּװײַכונגען ,ליידט אויך

פון אַ געוויסער

צעצויגנקייט און פון

אַניט;אײנהײטלעכקייט

זונדערן אינטערעס

אין

סטיל,

אַבּאַא.

האָבּן זיינע װאַזיאַ:

טישע דערציילונגען" ,וואו עס ווערט גע:
שילדערט

מיטל:אַזיע..

אַנטאָלאָגיע;
,שריפטען",

7ש;

 ,1ה .חי

פּערעגרינוס,

דילאָן א .מ-- 2981 .

(

פּסעוודאָנים פון א .זשוכאָוויצ קי
געבּ ,אין זשעטל ,גראָדנער געגנט ,אין
אַ משפּחה ,פון אַלטן יידישן יחוס4091 ,
אױיסגעװאַנדערט

קיין אַמעריקע ,דעביו:

אין זמ"בּ װליטעראַטור" {ן

.

()

פּסעװדאָנים פון יוֹסף פּערעלמאַף

בי גראָי

0

|

,קריטיק",

געבּ .אין בּיאַליסטאָק ,אין אאַינטעלי:
גענטער ,האַלבּ אַסימילירטער .פאַמיליע,

איז יאָרנלאַנג גע?
װען אַ לערע2

2911

אין

דימאָװו אָטיפּ (-- 8181

דאָס עקזאָטישע לעבּן אין

בּאַרד, ,די פעדער"1 ,4291 ,ן י .צ ,.אליטעראַ:
רישע בּלעטער?60 ,
ש .ניגער, ,טאָג",4291 ,

טירט

41

בּאַסין,

אנטאָלאָגיע | 11 ,זישע לאנדוי,
בּי ריווקין ,עדי שװאַרצע מעסע",

זיין מוטער (גע:
שטאָרבּן )5291

אָלגין, ,פֿ,רײהײט".,

0191

ויאוש און טױט,

רין פון פרעמדע
שפּראַכן ,בּאַקן?

מען

יידישע

אַ קאַרגע
דערצ2

וּנג ,האָט ער בּאַ:
זוכט די גימנאַזיע אין בּיאַליסטאָק און

דערנאָך געענדיקט דעם װאַלד:אינסטי:

0

16

|

-

דימאָװו

902

! טוט אין פּט"בּ ,אָנגעהױבּן זיין ליטעראַ:

,רלאַגס:בּיוראָ? ,װאַרשע),
גאַלדבּערג ,פע

רישע טעטיקייט אין קלינע רוסישע
צייטונגען ,האָט ער גיך זיך אַרויסגע?

קינסטלערישער מינערװוערטיקייט בּשעתּה

ירוקט מיט זיינע שאַרפזיניקע הומאָרעס:
קעס .און פעליעטאָנען אין דער צײט
פון דער ערשטער רוסישער רעװאָלוציע
בּשעת דעם אוױפבלי פון די רוסישע
הומאָריסטישע זשורנאַלן ,וי טחהאזעכ)
א ,אַנד ,זינט  6091געווען שאַטענדיקער

פּעליעטאָניסט פון
צייטונגען ,װוי 10-

א1סאקעד8ס ,פֿיץ?

מיט ערפאָלג געואַנגען אויף דער רוסי+
שער און יידישער בּינע .זיין צװײטע
דראַמע פון יידישער רעכטלאָזיקײט

אין

צאַרישן רוסלאַנד א"ט 8גקדס מאנמם

מאמ (פט"ב  ,)3191אויך אייבּערפלעכ=

לעך און טענדענציעז ,האָט געמאַכט
אַשטאַרקן רושם אויפן רוסישן פּובֹּלי=
די גרעסטע רוסישע
;עחסוא  . 2884206080קום ,דער בּאַוואוסטער טעאַטער-דירעק?
{סק ,אַרױסטרעטנדיק -טאָר בּאָריס טאָמאַשעװסקי ,װאָס האָט

אויך א"פ קֵין 5091 .אַרױסגעגעבּן אַ

דאַן בּאַזוכט רוסלאַנד און פּוילן ,האָט

זאַמלונג סימבּאָלישע דערציילונגען א"ט.

גראָד בּייגעוואוינט אפַאָרשטעלונג פון

מבאמאמסחטזון ,,3191 ,וואו ס'פילט זיף.

לאַדן דעם מחבּר קין אַמעריקע ,ואו
די פּיעסע האָט שטאַרק אויסגענומען
אויך אויף דער ײדישער בּינע (אזייז

עסקס8סח8100ט

שטאַרק

(:3טע

די השפּעת

-

אוױפלאַגע

פון

פ"ג

די מאָדערני:

סטישע שריפטשטעלער ,װי מעטערלינק,
צום טייל אויך פון טשעכאָו .אין בּוכ?

פּאָרם נאָך פּאַרעפנטלעכט 8-מט ההאסס

 -- 32אַזאַמלונג דערציילונגען

(,)8091

( 63240340פּט"ב 2" ,מאגמסממנגן,0 ,

אדעם אײבּיקן װאַנדערער" און איינגע:

אויך אַריין אין רעפּערטואַר פון יידישן

טעאַטער

אין פּױילן;

אין בּוכפאָרם 2

אין יידיש אַרױס

זינט

דאַן געפינט

זיך ד .אין אַמעריקע ,וואו ער האָס זיך

טניר  --- 8286663הומאָרעסקעס (דערז,

ביסלעכווייז אויסגעלעונט שרייבּן יידיש

(פ"ג -חד8ס

|טאָג" הונדערטער קליינע דערציילונגען,

פ"ג ,)1191 ,צוויי קלענערע זאַמלונגען = -און האָט פאַרעפנטלעכט ,דערהויפּט אין.
3260321

ממסאעק,

616063410מ2001

,)1191

8

61:8011

(פ"ג

+ ,84מאָסקװע )2191 ,א .אַנד .האָט

אויך אָנגעשריבּן

אַרײ טעאַטער:שטיק,

וי װ8סט)! ססתס'!  --סימבּאָלישע פּיעסע

אויך .זייער פהיולמאָרעסקעס און פע* 
ליעטאָנען אין ײקונדס" ,בּאַזונדערס
אָבּער זיך געווידמעט דער יידישער בי=

נע ,פאַר װעלכער

פאַרפאַסט אגַאַנצע

(7082- ,)6091קן דעדסקת 61מסחמץ1ססקן; ריי פּיעסן ,װי? :דער געדונגענער חתן",
ר קאַטאָרזשניק" --אײגאַקטער ,זרי
0סס -- 868טראַגיקאָמעדיע אין אַ3קטן .דע
 ,)4191-חצװישן פעלקער"

און איין צװישנאַקט (פ"ג  612-ח טקזגסן.
0ססץא,

פּט"ב

.,)2191

אַ בּאַזונדערס

גרויסן ערפאָלג האָט געהאַט זיין דראַמע
יניו אָדער אַלע טאָג" ,װאָס איז אוים?
געפירט געװאָרן אויף דער רוסישער און

א.ײראָפּעישער בינע .בי דעמם ידישן
בּרייטן עולם איז ד .געװאָרן פּאָפּולער

מיט זיין פּאָגראָס:דראַמע חזשמע ישראל".
( ;7091אויף יידיש איבערגעזעצט פון א.

מלחמה" (אַלע-, ,)5דער שטאָט:גײסטײ ( ,)6191חדי.
(191
וועלט אין פּלאַמען" ( ,)7191װשקלאַפן

פון פאָלק" ( ,)8191חדי ערװאַכונג פון
פאאָלק" ,קירושלים"--היסטאָרישע דראַ:
מט

(,)9191

חדער

ים-הדין"

(,)0291

ונודניקעס" ,עדיינדזשער" ( ,)1291וליי=
די חיה  ציפּע" ( .)2291שװען משית
קומט"--קאָמעדיע ( ,)4291אדעם רבּינמ

-

-י

30

חתונה"---מעלאָדראַמע

()5291

א .אַנד,

אַ בּאַזונדערס גרויסן ערפאָלג האָבּן געהאַט
זיינע

קאָמעדיעס ײבּראַנקס עקספּרעס"

( )9191און זבּרויט? (אויפגעפירט

אין

אקונסט:טעאַטער",

דצ

מאָריס

שװואַרצס

צעמבּער --)3291חאַ װואונדערבּאַרער קרו
מער שפּיגל ,ואו דאָס אַמעריקאַנער

יידנטום--האַלבּ בּיאַליסטאָק ,האַלבּ קוני:
איילענד--שפּיגלט זיך אָפּ אין גראָטעסקײ
(ד"ר א ,קאָראַלניק) ,זיין מעלאָדראַמאַ:

טישע פּיעסע זדער זינגער פון זיין טרױי:
ער",

|
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אוֹיף דער יידישער בּינע אויפגע2

.
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וויכטיקסטע פאָרשטײיער פון דער ניער.
יידישער דראַמע און בּפרט פון דער
קסאצָעמעדיע -אַ גוטער קענער פון דער
נע,

מיט

אַ נײיגונג

צום

סימבּאַליזם,

איז ע
ר אויסגעצייכנט דורך זיין אפשף

ניט צו טיפן ,אָבּער געזונטן הומאָר און
דער פיינע" איראָניע ,דורך דער פאַנף
טאַסטיק א'ן לייכטער פּאָעזיע פון זיינע
 -בּעסערע פּיעסן--.אַ געוויסע

נאָך .

צייט,

דעם אַװעקגײן פון דעם ערשטן רעזשי+
סער פון יידישן קונסט-טעאַטער אין .
נ"י ,דעם בּאַרימטן דייטשן שוישכבּילער.

פירט א"ט ,יאָשקע מוזיקאַנט" (אגב גע:

עמנואל רייכער,

גאַנגען אויך אין דעם ראַדיקאַלן פּו:

סער פוֹן דעם דאָזיקן טעאַטער .האַרבּסט
 5צוזאַמען מיט דעם בּאַרימטן יידישן

לישן זבּאָגוסלאַװסקיטעאַטער? אין װאַר?
שע,

,)5291

איז פון דעם

דיכטער

יעקם.

שטערנבּערג אין בּוקאַרעשט בּאַאַרבּעט
געװאָרן אין גראָטעסק און אין מיט אַ
אויסערגעוויינלעכן ערפאָלג געשפּילט גע=
װאָרן פון דער חווילנער טרופּע" אין רומע?
ניע אין משך פון סעזאָן  ,5291צוציענדיק

| אין טעאַטער
נאָר אויך די
די העכסטע
גירונג ,האָט

ניט נאָר די יידישע מאַסן,
רומענישע אינטעליגענץ בּיז
פאָרשטײיער פון דער רע2
אויך אָנגעשריבּן פאַר דעם

ענגלישן טעאַטער אַ קאָמעדיע ,פּערסאָ:
נאַליטיס" ,וועלכע אז פּלאַגײַרט גע:
װאָרן פון דעם אַמעריקאַנישן דראַמאַ:
טורג גאַי בּאָלטאָן און איז מיטן גרעסטן
ערפאָלג געשפּילט געװאָרן אין ג"י און
לאַנדאַן א"ט ,פּאַלי פרעפוירד"; ד .האָט
דאַן פאַרפירט אפַּראָצעס קעגן דעם פּלאַף 
גיאַטאָר און טוף:כּלסוף ,אין יוני ,5291

דעם פּראָצעס געוואונען;

דאָס געריכט

איז ד .געװען רעושי?

שוישפּילער רודאָלף שילדקרויט איבּער:
גענומען דאָס בּראָנקסער אינטימע טע:
אַטערל פאונזער טעאַטער? ,װאָס האָט 
בּאַקומען דעם נאָמען װרודאָלף? שילד=.
קרויט:טעאַטער" -.,פון זיינע דערציילונגען -
איז בּלויז גאָר אַ קליינער טייל אַרױיס אין

טךע+רס
ולע
מייד
בּוכפאָרם א"ט ,מ
שטאַדט:משוגעים" (פ"ג
 ,9ז'"ז )51127021
וועגן מיידלעך ,זװאָס
פֿאַר זייער ליבּע ,פאַר

אוף

װגיי-צייט" ,ב"י.,
 -דערציילונגעןהאָבּן געקעמפּט
אַן אידעע ,פאַר

לעבּן" און פיגורן פשוטןאָט:משוגעים- ,
װװאָס סימבּאָליזירן

דעם ידישן צער,

| =בּראָקהױיז-עפראָנס רוסישע

ענציקלאָפּעדיע,

צו/

גאָבּיבּאַנד  ,111אונטער פּערעלמאן! ,114 ,86
ב .גאָרין, ,געשיכטע פון אידישען טעאַ*
1
טער"3412 ,11 ,
,עגען
װ

בּיכער

און

,,912

רשימה ;

טעאַטער",

ז"זן

משה
971

נאַדיר,
---

2814

קריטיקוס, ,צוקונפט" ,0291 ,ז"ז ,81

האָט אים צוגעמשפּט דאָס גאַנצע געלט,

דימענטשמיין שמעון (אַרום =-5881

מאָריס געסט  --אַלְס פּראָפיט פון דער

גײער ,געלערנט אין ליבּאַװיטש און זיך
אויסגעצייכנט מיט זיין שאַרפער תּפיסה..
שוין אין דער ישיבה געקומען אונטער /

װאָס בּאָלטאָן האָט בּֿאַקומען אַלס טאַנ;
) געבּ .אין סעבּעזש ,װי=
טיעמע און דער טעאַטער?אימפּרעסאַריאָ  -טעבּסקער גובּ ,.אַלס זון פון אדַאָרפס5
פּיעסע ,בּסך:הכֹּל אַ סומע פון אַ 002--051

טויזנט דאָלאַר-- .ד ,איז איינער פון די

|

-

{608

ןטשטנ;מיד .

-

/
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דער חשפּעה פון דער דעװאָלוציאָנערער |די הױפּטגרינדער  -און רעדאַקטאָר  פון

בּאַװועגונג און זיך בּשתּיקה אָפּגעגעבּן
מיט זעלבּסטבּילדונג .צו  91יאָר צוזאַ:
מען מיט אייניקע חברים פון דער ישיבה

די ערשטע יידישע קאָמוניסטישע .ציי*

טונגען ,װי דאָס װאָכנבּלאַט .חדי װואַהר:
הייט" (זינט מערץ  8191אַרױס .נ1ו8מ,.

די ערשטע  3אִין פּט"בּ ,די איבּעריקע

אַנטלאָפן קיין ווילנע ,ואו בּאַקומען.
סמיכות אויף רבּנות בּיי רי היים:עוור
גראָדזענסקי און ,פאַרזיכערנדיק דעם
נאָך---בּלויז פון די קאָמוניסטן; אין דער
פרומען פאָטער ,אַז ער לערנט װײטעראדָ,ל*עגיע זיינען אויך געװען ח
לימודי קודש ,אַרין אין די קרייזן פון קרע
דער רוסלענדישער סאָציאַל ד-עמאָקראַ. :טאַרצינקי ,1 ,בּוכבּינדער ,א .דאָבּקאַװ:
טישער פּאַרטײ ,געאַרבּעט אַלס פּראָפּאַ :סקי ,ט .אַקסעלראָד) ,דאָס טאָגבּלאַט

אין מאָסקװע; בּיזן 85טן נומ ,אָרגאַן פון
די בּאָלשעװיקעס און לינקע ס"ר ,דער

גאַנדיסט צווישן די יידישע אֵובּעטער , ?דער אמת" (מאָסקװע ,זינט  אַװגוסט
גלייכצייטיק זיך געגרייט אַלס עקסטערן  8בּיז פעבּרואַר  ,9191אַרױס 911
צו מאַטורע ,צװוישן זיינע ערשטע לֹצָ* נומ ,,אָרגאַן פון דער רוסלענדי
שער קאָמוניסטישער פּאַרטײ); זיך אויך -
רער געהאַט דעם אין װילנע בּאַקאַנטן
ס"ד דוד גורלאַנד ,זיך שרעקלעך גע בּאַטײליקט אין אַלע אַנדערע ידישע
פּלאָגט ,אָפט ניט געהאַט קיין נאַכטלע :קאָמוניסטישע צייטשריפן; ,אויך א"פ
גער און געגעכטיקט בּיי זיין בּןעיר  נפתּלי גאָרפינקעל ,דן ,אַ רויטער א .אַנד,
אין דער צייט פון דער ליטוויש -ווייס?
שמואל טשערנאָװיטש 6091 .,אַרעסטירט
געװאָרן מיט אטרַאַנספּאָרט אומלעגאַלע ירוסישער ראַטנמאַכט אָנהײבּ --9191גע?
ליטעראַטור אויפן

וילנער .װאָקואַל,

אויפן וועג אין זשאַנדאַרמעריע אַראָפּגע+
װאָרפן פון דראַשקע דעם זשאַנדאַרם
און אַנטלאָפן קיין ריגע ,ואו מהאָט.
אים אין .אַ געוויסער צייט אַרום ווידער

אַרעסטירט אויף אַ סאָציאַל:דעמאָקראַטי:
שער קאָנפערענץ אוֹן פאַרשיקט קיין סי:
בִּיר .דאָרט האָט ער מאַטורירט און
 אַרום  0191אַנטלאָפן קיין פּאַריז ,געאַר?בּעט אין די עמיגראַנטישע קריזן פון
דער פּאַרטײ ,געשריבּן אין אירע צייט2

שריפטן ,נאָך דער מערץ
צוריקגעקומען

קיין רוסלאַנד

רעװאָלוציע
און נאָך

דער אָקטאָבּער:רעװאָלוציע ,אַלס אַלטער

בּאָלשעװיק ,בּאַשטימט געװאָרן אַלסקאָײ.
מיסאַר פאַר יידישע נאַציאָנאַלע ענינים,

צוזאַמען מיט טביה אַקסעלראָד; ג .בּוב?
בּינדער און ז ,גרינבּערג רעדאַקטירט
דעם אָרגאַן פון יידישן קאָמיסאַריאַט
28968 -ק1

 ,888006286געווען איינער פון

ווען אין װילנע פאָלקסקאָמיסאַר פאַר

דערנערונג ,פאַר אַרבּעט ,פון צייט צו
צייט אויך פאַרטראָטן

דעם פאָרזיצער

פון דער רעגירונג מיצקעוויטש:קאַפּטו?
קאַס; שפּעטער פאַרנומען פאַרשיידענע

סאָוועטישע

פּאָסטנס

אין .טאַשקענט,

אַרענבּורג ,קראַסנאָיאַרסק .,אַרױסגעגעבּן
אין בּוכפאָרם/ :בּיים ליכט פון קאָמו?
ניזם"--אַרטיקלען (פ"ג פון צענטראַלן ייד/ . ,

קאָמיסאַריאַט ,מאָסקווע ,9191 ,ז"ז ;)003
חדער ציוניזם אונטער אקַאָמוניסטישן
שלייער" (פ"ג פון צ"בּ פון די יידסעק?

ציעס ,מאָסקװע ,9191 ,ז"ז  ,)61פאַה
דער געפּלאַנטער יידישער אױסגאַבּע פון
אַלע לענינס װערק בּאַשטימט אַלס רע:
דאַקטאָר פון 35טן בּ ,70--3091( .ידי

ערשטע  .רעװאָלוציע" ,דער לאָנדאָנער
צוזאַמענפאָרײ) און פון :8טן בּ( .ודי נאַ.
ציאָנאַלע פראַגע") ,האָט צ"א אָנגעשריבּן .
די הקדמה

צו דעם בּוך פון בּאַקאַנטן

700
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 -=-דינגאָל  --דיג טקי

מאַרקסיסט ,פּראָפ ,סעמקאַװסקי ,דער
מאַרקסיזם און די נאַציאָנאַלע פראַגט?
כאַרקאָוו( 4291 ,אין רוסיש) ,ווא דער
אַװטאָר שטעלט זיך אויך אָפּ אויף דער
יידישער נאַציאָנאַלער פּראָבּלעם ,אַנט?

וויקלענדיק זי בֹּהסכּם מיט די אֲנשׁוֹי
וּננגען פון די מאַרקסיסטישע קלאַסיקער
קאַוטסקי ,אָטטאָ בּאַוּער ,שפּרינגער און
פּערנערכטאַרפער,
דינגאָל ס( ,פּסעװדאָנים) (פּורים
) געבּ.
-- 6
מאַהליעװער גוב,
אין ואָהאַטשאָ,

אין אחַסידיש:לומדישער משפּחה.
געלערנט אין וויל.

זיך

,5

.)1/

נען

(פדי יתומים",

אויך דערציילונגען,

צײטונגס?ראָמאַ:
און

לליבּע

מי:

ליאָנען"  --אין װײד .טאַגעבּלאַט",
טעאַטערשטיק  :ידער נדר" --
7
מוזיקאַלישע

דראַמע,

פפרעמך

,0291

בּלוט"  --אַדראַמע אויס דעם ידישן
לעבּן אין אַמעריקע 2291 ,א"פ ז .ראָזעס
פאַרעפנטלעכט אייניקע איבּערזעצונגען
אין לאַנדאָן .אין חדער יודישער וועלט",
 ,/ ,3איבּערגעזעצט ונייע פּראַג'

צעס פון לאָרד דוגלאַס ,פון זיינע אַנדערע
פּסעװדאַנימען :א .קאָדאַק ,ז .בּן-שמואל,
אַ .ראַטשאַװער ,א .ל .נגיד,

דינסקי ל--081 02/( .
געבּ ,אין סוּוואַלק ,פּױלן,

)/

בּיז  41יאָר

געלעהנט אין תּלמוד:תורה און ישיבה,
אױיסגאַן

וי אויך אין אַנדערע יידישע
פון וסלאַנד (אויך אין מתסאסס.

/וואוהין'),

טעאַטער:קריטיק ,געשריבּן

וויילד ,פון דעם ניט:פאַרעפנטלעכטן טייל,

טיקייט אָנגעהױבּן
| ,4091וואוינענדיק
י}ין לאַנדאָן ,כון
וו אַנען קאָרעספּאָן:
דיויט איןחפרייגד",

ײדאָס גנע לאַנד"),

אַמאָל

און

אין +צוקונפט"

װאָס איז פאָרגעלײענט געװאָרן אויפן פּראָל -

טע:

גאַליציע,

טראָסטען  ---די אַמעריקאַנער

איצט",

פּרעסע

מענטען פון 51001סזץ  "60פון אָסקאַר

נע .און שפּעטערױ
אין בּערן ,זשור?
נאַליסטישע

890

|

,41:8011

אַמעריקע

פּאַריזער

נאָך די אָקטאָבּער:טעג פון  5091אַװעק
קיין פּאַריז ,וואו פאַרבּראַכט בּיי פאַרשײיפ.

(צ"א

דענע אַרבּעטן אַ  6יאָר 3191 ,אויסגע?

שנייער

ער אי בּאַ=

זשורנאַל" אאַז"וו .אין לאַנדאָן רעדאַק:
טירט דעם פאַמיליענזשורנאַל ?דער פאָ:
נאָגראַף" ,21 -- 1191 ,דאָס טאָגבּלאַט

װאַנדערט קיין נ"י,

װאו

שעפטיקט געווען אַלס קירזשנער ,לעצטנס.

זיך בּאַזעצט אין שיקאַגאָ און געעפנט
דאָרט אַ פוטער:געשעפט ,זינט 6191

 . ,41 -- 3191געדרוקט לידער

דער אידישער זשורנאַל",
חדי וועלט"  ,5191זינט  6191אין אִמֹע-

וועלט" , ,אידישען קעמפּפער?

אין

חקונדס",

שניע

א ,אַנד,

ריקע 91--7191 ,געהילפסרעדאַקטאָר פון

צייטשריפטן , אין שיקאַגאָ

זיידישען טאַגעבּלאַט? ,זינט  0291מיט?
גליד פון דער רעדאַקציע פון דעם

נען צוֹ די יונגע דיכטער ,װאָס גרו?
פּירן זיך אֵרוֹם דעם זשוֹרנאַל קאינייש

;טאָג" אגַעוויסע צייט אויך מיטגע:
אַרבּעט אין װפּאַרװערטס' ,נאָך דער

נעם" ,וא פאַרעפנטלעכט ארַיי מאי
דערניסטישע לידער אין פרײען פערן/

רעזיגנאַציע פון װיליאַס עדלין בּאַשטימט

אין בּוכפּאָרם  --אַ זאַמלונג לידער א"ט

געװאָרן אַלס רעדאַקטאָר פון זטאָג" ,אַחוץ
זשורנאַליסטישע אַרטיקלען (צ"א אַן

חדערווייל? (אַרױסגעגעבּן פון אַ גרופּע
פריינד ,ב"י ,)2291 ,אַלטמאָדיש אין פאָרם,
אָבּער עכט און פּשׁוֹט אין זייער ליחיום,

אַרטיקל /די אַמעריקאַנער

צײטונגס;

צוגעשטאַ:

דיגעזאָן

00

דינעואָן יעקב (--* 6581װוט91 92/י )1אוצר ספרים ,װעלכפ האָבּן געשטילט
געבּ אין נײזאַגער ,קאָװנער
אין איחַוסדיקער משפּחה .זיין
בנימין דינעסזאָן ,אַ ייר אַלמדן
די לעצטע

אָרן

געגנט,
פאָטער,
און אין

זיין דאָרשט צום לייענען אוֹן װויסן ,צו
יענער צײט האָט ד ,זיך אױיך אָנגע?

הויבּן צו בּאַקענען מיט דער העבּרעיי
שער

|

השכּלה  ליטעראַטור,

אַ גרויסע

פון זיין לעבּן אַ

השפּעה אויף זיין גייסטיקער אַנטװיק:

געפאַלענער בּאַ:

לונג האָט געהאַָט דאָס הוין

לעבּאָס ,האָט אים
געגעבּן אטרַאַדי:
ציאַנעלע

מיליע הורעוויץ ,בּאַזונדערס די פרוי
בּאָדאַנע .הורעוויץ ,וועלכע האָט ד-ן גע:

יידישע

דערציונג ,צו 4
יאָר שוֹין געגאַנ:
הי
גען אין חדר ,צוּ
7אָ-נ-געהױבּן לערנען גמרא ,פון דער
פריסטער קיגדהייט אָן אַרױסגעװיזן אַ

ליידנשאַפּט צום שרייבּן ,און מיכל גאָר;
דאָן ,,אַ נאָענטער פריינד פון זיין עלטערג:

הויז ,װאָס איז געווען קװאַטער איף
ד--ס בּרית און אים אויף די הענט גע:

טראָגן,

האָט אים

פאָרױסגעזאָגט אַ

שריפטשטעלערישע קאַריערע .צו  21יאָר

איז אים דער פּאָטער געשטאָרבּן און
אים האָט גענומען צו זיך זיינער אפַע:
טער פון דער מוטערס צד ,אייזיק עליאַ:
שעוו װאָס האָט געוואוינט אין מאָה:
ליעוו א=ויפן דנ
יעפּער ,אפַרומער ייך,אָגּער אויך ני
ט
פ
ר
ע
מ
ד
פ
ו
ן
די חכמות
זיצוניות און
א
ַ
ן
אויסגעצײיכנטער מאַ.
טעמאַטיקער ,דאָרט האָט ד .בּיז  61יאָר

(געלערנט אין דער ישיגה ,געווען איינער

פין די בּעסטע תּלמידיס ,געשְמט מיט זיין

 לומדות ,דערנאָך געלערנט פאַר זיך איןד
-עם

בּית:מדרש

פון דעם בּאַואוסטן

אָרטאָדאָקס און מעצענאַט ר' שמעון צו?

קערמאַן ,װאָס בּיי אים אין הויז איו ד,
אינגיכן געװאָרן אאיַינגייער און אין
צוקערמאַנס בּיבּליאָטעק געפונען אַ גרויסן
5

ניט

8581

פון דער

געבּילדעטער רייכטף מאָהליעװער פאַ. :

(לױט ,9581 -- 81

,טפר נברון"--2581--תרכ"ב),

לױט

נומען פאַר אלַערער פון העבּרעיש צו
אירע קינדער ,בּיי די הורעוויצעס

אין

הוז האָט ד ,בּאַקומען זין ערשטע
וועלטלעכע בילדונג און איז בּאַקאַנט
געװאָרן מיט רוסיש און דייטש ,אינגיכן
איז ער געװאָרן אַן אייגענער מענטש

אין דער פאַמיליע און מ'פלענט אים
אָפט איבּערגעבּן אויך צו ערליידיקן גע? -
וויסע עסקים ,געשיקט אײינמאָל פון די
חורעוויצעס קיין ווילנע מיט אשַליחות 
צו בּאָדאַנע הורויטשעס שװעסטער
דבורה ראָם ,האָט ער אין איר בּאַרימף
טער דרוקעריי זיך בּאַקענט מיט די אָנ
געזעענסטע ווילנער משכּילים ,בּתוֹכם
אקי:ר דיק .,צו יענער צייט.
מיזי
מיט אי
האָט ער שוין געהאַט פאַרעפנטלעכט
בּריוו און אַרטיקלען אין זהמגיד" ,יהמליץץ;

אָבּער שוין דעמאָלט

איו ער געוען

אַן איבּערצייגטער אָנהענגער פון דער
יידישער שפּראַך אַלס מיטל אויפצוקלערן
די פאָ:קס:מאַסע .נאָך אסַעריע נאַטוױ?
װויסנשאַפט?עכע

לעקציעס,

בּאַאַרבּעט

נאָך בּערנשטיין ,װעלכע ער האָט מיט
נאָך חברים פון דער פּראָגרעסיוער
מאָהליעװער יוגנט געהאַלטן אַלס פריי:
װויליקער לערער אין דער מאָהליעװער
תּלמוד:תּורה און אייניקע פון זי אפילו
פאַרעפנטלעכט אין בּראַשור?פאָרֶם (ודו:
נער און בּליץ" ,6781 ,ארעגען און שיו
א .אַנד ,,),האָט ער אָנגעשריבּן גארַויסן

107
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| ראָמאַן אין יידיש א"ט
וואו ער שילדערט

דיגעזאָן

ײבּעון אבות",

די טראַגעדיע פון אַ

יידיש מיידל ,װאָס קומט אום צוליבּ דעם
פאַנאַטיזם און דער
די עלטערן (גענומען
ווער װירקלעכקייט,
זשעט איז אגב אויך

אומװיסנקייט פון
פון דער מאָהליע:
דערזעלבּער סיו?
בּאַאַרבּעט געװאָרן

202

און די העלדן און העלדינס פון דעם
ראָמאַן זיינען לאַנגע יאָרן געװען אַ
שם:דבר בּיי די בּרייטסטע קריזן .צ

יענער צייט האָט ד ,איבּערגעלעבּט זייער

אשַווערע טראַגעדיע  --אַן אומגליקלעכע -
ליבּע צו זיין שילערין ,הורעוויצעס טאָכֿ.
טער; דער דאָיקער ערשטער און לעצ=ף
פון ד--ס חבר ,דעם שפּעטערדיקן ראַ + טער ליבּע איז ער טרײי געבּליבּן זײן
וואָלוציאָנער אלעזר צוקערמאַן ,אין זיין גאַנץ לעבּן און קיינמאָל ניט חתונה גע:
דערציילונג יעולם הפוך"--אין פהשחר" . ,האט ,אשַווערן איינדרוק האָט אויף אים

.1ש) .בּאַקאַנט געװאָרן מיט ד  --ס ראָ:

מאַן אין כּחב:יד ,האָבּן די ווילנער מֵשׁ.
כּילים ,װי ש"י פין ,א .מ ,דיק א .אַנד,,
זײער װאַרעס אויפגענומען דעם ינגן
שרױיפטשטעלער אוֹן די פאַרלאַגספירמע
ראָס האָט אָפּגעקויפט בּיי אים דעם מאַ=
גוסקריפּט און בּאַצאָלט פאַר אים דעם

העכסטן האָנאָראַר ,לוט די דעמאָלטיקע
אומשטענדן ,ד ,ה ,אַזױ פיל ,וויפיל דיק

האָט בּאַקומען 2--רובּל פאַר אַ דרוקבּויגן,

אויך געמאַכט די בּאַמערקונג פון זיין
פאַרגעטערטן שריפטשטעלער סמאָלעג;
סקין צו זיין אַרטיקל חהחרגל והבקרת"
(יהשחרי ; ,)1אַז אַ משכּיל ,װאָס שרייבּט
יידיש,

איז װי

צװויי קאָנטראַסטן

אין

איין מענטשן ,ער האָט זיך אױף אַ
לאַנגער צייט צוריקגעצויגן פון דער לי;
טעראַטור ,האָט געטראַכט צו פאַרלאָזן
מאָהליעװ און אָנקוֹמען אין בּרעסלער
ראַבּינער:סעמינאַר ,אָבּער אים איו שווער

דער ראָמאַן איז אָבּער פאַרװערט גע | :געווען זיך צו שיידן מיט די הורעוויצעס,
װאָרן פון דער צענזור און איז קײ 12און אָנהײבּ די :08קער יאָרן ,וען בּאָ:
מאָל ניט פאַרעפנטלעכט געװאָרן ,און דאַנעס פאַמיליע איז אַריבּערגעפאָרן קיין
כּדי צוֹ דעקן דעם האָנאָראַר ,װאָס ער
קיעוו ,איז ד ,מיטגעפאָרן אַלס בּוכהאַל:
האָט געקריגן פאַר דעם פאַרבּאַטענעם
טער און קאַסירער פון הורעוויצעס קאָנ:

יגעון אבות" ,האָט ד .אין משך פון 6
ואָכן ,פון פּסח בּיו שבועות ,פאַרטיק
געמאַכט זיין צווייטן ראַמאַן חהנאהבים
והנעימים אָדער דער שװאַרצער יונגער?
/מאַנטשיג" (ווילנע ,7781 ,ז"ז  ,)042דער

ערמאָלג פון דעם װערק ,פון ועלכן
דער אַױטאָר אַלײן איז אגב געבליבּן 

אומצופרידן ,איז געװען אומגעהײער;
אין אגַאָר קורצער צייט איז דער ראָג
מאַן זיך צעגאַנגען

אין

דער

ניט גע=

וויינלעכער צאָל פון  000,01עקז .און שפּע:
טער אָפּט איבּערגעדרוקט געװאָרן אין
דטוייזנטער .זעלטן וועלכעס װערק פון
דער יידישער ליטעראַטור האָט געמאַכט
אַזאַ טיפן רושם אויף דעם יידישן עילם.

טאָר.
! װאַרשע,

סוף 5881

איז ד .געקומען

וואו ער האָט זיך בּאַזעצט

קין
בײ

זיין  שװועסטער ,וועלכע האָט געהאַט אַ

געשעפט פון קינסטלעכע פעדערן ,ניט
רעכענענדיק זיין פעליעטאָן חװאָס זאָגט
דער עולם" ,מיט װעלכן ער האָט בּאַ:
גריסט

די ערשיינונג

פון

צעדערבּוימס

זיודישען פאָלקס:בּלאַט* (,)3--1 ,1881
אויפווייזנדיק די נײיטיקייט פון איַידי:
שער צייטונג ,האָט ער ערשט סוף די
0קער יאָרן ווידער אָנגעהױבּן אויפצו:
טרעטן עפנטלעך אין דער ליטעראַטור,
ווען ד"ר סקאָמאַראָװסקי האָט זיך גע:
ווענדט צו היינריך גרעץ נאָך אַ דער:
לױבּעניש איבּערציזעצן זיין ?פאָלקסטימ?

דיגעזאן /
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לעכע געשיכטע דער יודען" אין יידיש
היסטאָריקער האָט

און דער בּאַרימטער

דערויף געענטפערט מיט אַן אַפּזאָג ,בּאַפ.
שמוצנדיק די יידישט שפּראַך (גרעצס ענט:

פער איז פאַרעפנטלעכט געװאָרן פון דיר
סקאָמאָראָווסקין

אין

שחצפירה"

יי

|
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בּילדער פון יידישן פאָלקסלעכּן (ײקראָפּ:
לעך זאָלסט דו עסען  --אַבּילד אין
ש"ע--ס חיודישער פאָלקס-בּיבּליאָטעקײ,1 ,

חיום=כּפּור"  --אגַרעסערע נאָוועלע ,אין
חהויזפריינד" )11 ,און זיין גרויסן ראָ:

און

מאַן קאבן נגף אָדער אשַטיין אין וועג"

זהמליץ") ,איז ד .זייער שאַרף און מו=
טיק אַרױס מיט אַן אַרטיקל װפּראָפּעס:

(ווילנע ,0981 ,ז"ז  ,)853אַחוץ אגאַַנצעױ
ריי אַנדערע בּעלעטריסטישע װערק ,װאָס

סאָר גראָטץ אונ דער יודישער זשאַרגאָן
אַדער ווער מיט װאָס דאַרף זיך שאָמען?י-
(;בּײילאַגע .צום יודישען פאָלקס = בּלאַט",

 ,,8881נומ ,)2 .וואל
יידישע שפּראַך מיט
גומענטן און שרעקט
גרייפן גרעצן ,אוין

זיינען ערשט שפּעטער פאַרעפנטלעכט
געװאָרן אָדער געבּליבּן אין כּחב:יך,
צ"א די קינדער:דערציילונג פאביגדורל",
אַנטשײדנדיקן מאָמענט אין זיין לעכּן

ער פאַרטײיריקט די
אגַאַנצער ריי אַר= איז געווען ויין בּאַקאַנטשאַפט  7881מיט
זיך ניט אָפּ אָנצן? י ,ל ,כּרץ ,װאָס זיינע ,בּעקאַנטע בּיל:
אַלס היסטאָריקער | ,דער" האָט ד .אַרױסגעגעבּן אױף זיין

וועלכער האָט אין זיין זגעשיבטע" בּכלל

חשבּון ; די דאָזיקע

איגנאָרירט די רוסישע יידן .די רעדאַק?

בּאַלד אַריבּער אין אַינטימער רירנדער

ציע פון /פאָלקס:בּלאַט" (ד"ר ל ,קאַנ2

װאָס האָט אויסגעפילט

פריינדשאַפט,

בּאַקאַנטשאַפּט איו

טאָר?) האָט זיך אָנגענומען פאַר גרעצן

דאָס גאַנצע ווייטערדיקע לעבּן ד-ס און

בּנוגע דער לעצטער טענה ,הגם נאָכ=

אַװעקגערוקט אין הינטערגרונד אַלע זיי=

געבּנדיק ד--ן אין דער פראַגע פון גרעצס  -נע אייגענע אינטערעסן .,ער האָט אויך
געהאָלפן דעם .גרויסן דיכטער אין זיינע .
בּאַציָונג צו יידיש ,צו דער שפּראַכפראַגע
קערט זיך ד .װוידער אום אין זיין גרע?
ליטעראַרישע אונטערנעמונגען ,צ"א אין
דער אויסגאַבּע פון דער איודישער בי"
סערן אַרטיקל חדי יודישע שפּראַכע
אונ איהרע שרײַגער" (אין חהויזפריינד" ,ליאָטעק" ,וואו ער האָט פאַרעפנטלעכט
זיין דריטן גרויסן ראָמאן עהערשעלף"
 ,1ואו ער װייזט אגב אויך אַרױס
(װאַרשע ,1981 ,ז"ז  .)002אַ גרויסן
זיין פאַרשטענדעניש פאַר דער אַלט:ײךל

 שער ליטעראַטור (און אומויסט האָטאים רבּ קצין אין זיין צו שטרענגער
רעצענזיע ,אין ש"ע--ס זיודישער פאָלקס?
בּיבּליאָטעק? , געשטעלט די קלאָץ?

קשיא ,פון װאַנען האָט ער עס גענומען,
אַז ר' אליהו בּחור איז דער מחבּר פון
אבבא:בּוך"!) ,,טרעט אַרױס קעגן דער
גאווה פון די העבּרעער ,קעגן דעם
בּיטול צו יידיש מצךף די געשטודירטע,
אויספירנדיק ,אַז אווירקען אויף דעם

המון קענן מען אִם בּעסטען נור מיט
דער איינפאַכען יודישען שפּראַכע?.

שרײבּט

אויך דאַן דערציילונגען

ער

אוֹן

רושם האָט געמאַכט זיין גרויסע קינ?

דער:דערציילונג װיאָסעלע" (פ"ג װפּראָג?

רעס" ,װאַרשע ,9981 ,ז"ז  ,)881שפּעטער
האָט ד .פון צייט צו צײט געדרוקט
דערציילונגען אין יוד" ,זיודישע פאָלקס?
צייטונג" ,אפריינד" ,צוקונפט" א .אַנד,
וציענדיק חיונה אאַַלנסאָנסן:אַגענט פון

יידישע און העבּרעישע צייטונגען ,האָט
ער אָבּער בּיסלעכווייז זיך צוריקגעצויגן
פון אַקטיװוער עפנטלעכער ליטעראַל.

רישער טעטיקייט און הגם ניט אויפגע:
הערט צו שרייבּן ,נאָר זעלטן פאַרעפֿנט:

לעכט זיינע װערק ,אָפּגעבּנדיק זייער
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פיל צייט און טרחה צו בּאַזאָרגן די דיקס  ---דאָס מוטר?זאָגן ,די זיטנקריטיק--
ליטעראַרישע עסקים פון זיינע קאָלעגן---
דערנעענטערט ד--ן צו דעם גרינדער
פון דער וועלטלעכער יידישער בּעלעט:
די יידישע שריפטשטעלער .זיין צימערל
אין װאַרשע ,װאו ער האָט אָפּגעלעבּט .ריסטיק ,מאַכט אים פאַר דיקס דירעקטן.

יאָרנלאַנג , איז געווען אלַיטעראַרישער

יורש ,זיין הױיפּטצװעק איז אויפצוקלערן

צענטער סיי פאַר די װאַרשעװער שריפט:
שטעלער סיי פאַר די געקומענע צו
גאַסט פון דער פרעמד .נאָך פּרצעס

די פּשוטע לעזער ,װעקן אין זײ גוטע :
געפילן ,ליבּע און רחמנות צו די שװאַ:
כע ,אַכטונג פאַר אלַיבּנדיק האַרץ .פון
דער אַנדערער זײט זוכט ער צו כאַר:

טויט ,װאָס האָט געמאַכט דעם טיפסטן
רושם אויף ד--ן ,האָט ער זיך אינגאַנצן
אַװעקגעגעבּן דער אַרבּעט פאַר די יידישע
קינדערהיימען און שולן ,װאָס האָבּן
זיך אָנגעהױבּן צו בּויען אין דער צייט
פון דער מלחמה און די גירושים .צוזאַ:

מיאוסן בּיי פאָלק אין די אױגן די

שלעכטע און פאַלשע מענטשן ,שיל2
דערנדיק זיי אין שװאַרצע פאַרבּן (זדער.
שואַרצער יונגערמאַנטשיג") ,דערצויגן
אויף די אידעאַלן פון דער השכּלה?באַ2
מען מיט דעם פאָרשטײער פון ײבּונד" | וועגונג ,פאַרטײדיקט ער פאַר זײנע
לעזער דעם רעיון פון בּילדונג און רע?
װו .מעדעם און דעם פאָרשטײיער פון די
פּועלי:ציון רייכמאַן איז ער געווען דער
ליגיעזער טאָלעראַנץ ,אויך מיט ער זיך
הױפּט:פאַרזאָרגער פון די יידישיסטישע
צו דערקלערן די ערשיינונגען פון דער
שולן .אין פּױלן און זיין טוט איו גע=
אַרומיקער נאַטור וֹכדומה דער שניט

ווען גארַויסע אבדה ניט נאָר פאַר דער

און שטייגער

ד--ס

אין

זײנע

ערשטע

ראָמאַנען איז פּרימיטיוו , די שילדערונג

יידישער ליטעראַטור ,נאָר אויך פאַר
דער יונגער יידישער שול:בּאַװועגונג .אין
זיין לוויה האָבּן זיך בּאַטײליקט צענדלי:
קער טויזנטער מענטשן מיט צענדליקער
דעלעגאַציעס פון פאַראיינען און אָרגאַ:

זי זיינען געווען צוגענגלעך און פּאַר:

ניזאַציעס און געקומען צקובורה אִיז

שטענדלעך פאַר דעם פּשוטן פאָלקס:

פון די העלדן איז מגוזמדיק ,די שפּראַךף
 -איז ניס

פריי

פון

רוסיציומען ,אָבּער

זי האָבּן געהאַט די גדויסע מעלה ,װאָס

ער לעבּן פּרצן; אויפן דעם קבר פון .לעזער ,װאָס אים האָט ד ,דערעיקרשט
פּרץ ,ד ,און אַנ-סקי אין  5291אויפגע:
געהאַט אין אויג ,און ער איז געװאָרן 
זיין בּאַליבּטסטער שרייבּער ,איבּעריקנס
שטעלט געװאָרן דער מאָנומענט ?אוהל
פּרץ"-- ,ד ,ווערט בּאַטראַכט פאַר דעם
זיינען אַפילו אין די ערשטע ראָמאַנען
שעפער פון דעם סענטימענטאַלן ראָמאַן ד--ס די שילדערונגען פון די נעבּנפּער:
אין דער יידישער ליטעראַטור ,הגם שוין זאָנען ,װי אויך איניקע בּילדער פון
בּיי דיקן האָבּן מיר אַ ריי דערציילונגען
קהלשן און חסידישן לעבּן ,קינסטלעריש
פ.ון סענטימענטאַלן שטייגער ,אָבּער די ידורכאויס געלונגען ,ד--ס מעלות זיינען
האָט דער ערשטער געמאַכט דעם פּרוּו
נאָך קענטיקער אין זיין דריטן ראָמאַן
 פון אגַרויסן ראָמאַן אין יידיש .ער איזזהערשעלע" ,וועלכער שטייט אין דעם
אויך געשטאַנען נעענטער צו דער מאָ :פּרט פון רעאַליסטישער שילדערונג איבּער?
דערנער צייט מיט אירע פּראָבּלעמען,
הױפֿט שוין אויף אהַעכערער מדרגח,

וי דער אַלטער שריפטשטעלער פון דער

אָנהײבּנדיק פון די :09קער יאָרן װערט

השכּלה ,הגם אויך די הוױפּטאײגנשאַפט

ד-יס שאַפן קינסטלעריש נאָך פולקומער
 (-3|
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פון גרויטע ראָמאַנען איז אעַרריבּער צו | חמעשים בּכל יום"  --ראָמאַן אין 2ט,,

-דערציילונגען און בּילדער ,געשריבּן אין

ז"ז  ,805חחלמא טבא חזאי--איינע קרי+
טישע ערצעהלונג פאָם .לעבּען געגריפען
פאָרגעשטעלט אין אַ חלום" ,געשריבּן

| = ווייכע און צאַרטע טענער .די ליבּלינגס=

העלדן

פרויען

/

זיינע זיינען פּשוטע ידישע
און קינדער .דעם גודל פון אַן

,0

אומגליק::עכן יתום בּאַשרײבּט זיין שענסט.

ז"ז  ,002װפאַר ליכט בּענצען",

14טער ט ,,זײז  ,571חר' בּערל דער גרוי:

ווערק װיאָסעלע"; פון קינדערלעבּן זיינען
סער--אַ חדר=מעשה" ,שחדר:יונגלעך --אַן
אויך די סעריע אקינדערשע נשמות" (אין
אמתע מעשה" ,חוועגען ראָבּינזאָן קרוזע--
! די בּיילאַגעס צום יפרייגד" )4091 ,א .אַנד . ,אויך מיין ערשט ווערק" ,זצושניידער"--
פון זיינע אַנדערע גרעסערע װערק צײ:
דערציילונג ,חיום-פיפּור:מאָטיװען" ,זדער.
כענען זיך אוֹיס  ---װאַלטער  ---אראַַמאַן
;
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חספר זכּרון" דער=
אין איין טהייל" (אין די בּיײילאַגעס צום | מאָנט אויך זיינס אװַערק
חפריינד" ,)612 -- 04 ,3091 ,װפאַלעק
חמרים החשמונאית" ,אביןּוכפאָרם אין
| און זיין הויז" (יפריינד" ,)4091 ,חדער
אויך קינמאָל ניט פאַרעפנטלעכט גע"
|
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לעבּן (װאַרשע ,3091 ,ז"ז  ,)401שיוסעל

מחבּר" ,װאָס האָט זיך אײפּ א .אג.ע:

אַלגעבּראַניק" (אין זצוקונפט") א .אַנד| ,דרוקט אין אפַּרעײלייעטאָנען אין איוד.

אויך די נייערע װערק ד--ס זיינען ניט פאָלקס?בּלאַט  5881און וואו ער שיל.,
אינגאַנצן פריי פון סאַנטימענטאַליוםן | דערט אין דער פאָרם פון בּריו פון אַ -

אָבּער דער עכטער ,האַרציקער ליריזם
און די צאַרטע רירנדיקע ליבּשאַפט צו
מענטשן ,װאָס פילט זיך אין אַלץ ,װאָס
=ערציונג אין
מאַלער יידישער קינדער ד
ד .האָט געשריבּן ,גיט צו זיינע וערק | דער ליטע .פון ד--ס אַנדערע ליטעראַ= :
באַּאַזונדער הן ,און זיין ווייכע פרויענ :הרישע אַרבּעטן אי צו פאַרצײיכענען
האַפּטע בּאַגאַבּונג פאַרנעמט גאר אַבּאַזוג :זיין איבּערזעצונג פון גרעצס פאָלקס:
יידישער
| גימנאַזיסטין אהַאַרצרײסנדיקע

טראַגעדיע אויפן בּאָדן פון דער אומנאָר:

דערן אָרט אין דער יידישער ליטעראַטור,

טלמלעפער יידישער געשיכטע (אַחוֹץ דעם

 --קיין געזאַמלטע אױסגאַבּע פון ד --ס

 1ב ,װאָס איז איבּערגעזעצט געװאָרן
דורך י .י .לערנער  )5881און זיין בּאַ2

וװערק איז עו?היום נאָך ניט אַרוױס
אָרוֹם  2191האָט ד ,אָנגעהױבּן צוצוגרייטן.

אַרבּעטונג פון דעם  1בּ .פון דער פיף.:

אַזאַ אױסנאַבע ,שוין אפילו געלאָזט
אויסזעצן דעם :1טן בּ .אײט חגלות-בּיל2
דער" ,וואו סזיינען אַריין זייגע גרעסע2
| רע דערציילונוען "דער קריזיס" און
חפאַלעק און זיין הויז" ,אָבּער סוֹףכַּלי

בּענדיקער פוועלט:געשיכטעי ( -1טע אויס:
גאַבּע -אַלס בײילאַגע צוֹם חיוד";0091 ,

שפּעטער פיל מאָל איבּערגעדרוקט גע:
א

װאָרן ; אין פ"ג חְהיבּרן פּאָבּלישינג קאָ/".
ב"י,

{ אַרױס צום טייל אין בּאַזונדערע /

סוף ,צוליבּ אונז אומבּאַקאַנטע סיבּות | ,העפטן ,וי עגיפּטען" ,זבּבל" ,זאיגדי=.
דעם פּלאַן ניט פאַרווירקלעכט ,עהראָט

+

ען"* ,חינאַ') ,װי אויך זיין סעריע אַר.+

אויך איבּערגעלאָזט אגַאַנצע ריי װערק,

טיקלען חדי מאָרמאָנען--זײער רעליגיאָן

װאָס זיינטי קיינמאָל ניט פאַרעפנטלעכט

(אין די בּיילאַגעס

| און זייער געשיכבטע"

געװאָרן ,װי ײאם הבּנים אָדער די שׁעַל .צום פריינד"722), -- 002 .,4091 , אין
| נע רחלע" -ר אַָמאַן אין  4ט ,,ז"ז  .,051בּאַזונדערע אױסגאַבּן זיינען אויך אַרױיס:

{סל 

י

דיגעזאָן -

|

017 -

אייניקע זיינע קליינע דערציילונגען ,וי

בּלױיז אגַאָר קליינער טייל דערפון איז
פובּליקירט פון ש .ראָזנענפעלד אין די

אַ חלום פון אַ געוועזענעם שמייסער" (פ"ג| .

 3בּ .פון זיין זשורנאַל עדער חודש",
 ,1א גַרויסן אינטערעס האָבּן זיינע
נאָך ניט פאַרעפנטלעכטע זכרונות ועגן

חזשמשון שלמה מיט זיינע פערד

אָדער

יקליינע פאָלקט ב=ּיבּליאָטעק" ,װאַרשע,
 ,501ז"ז  )51און פון זיינע פילע יוֹם:טוב:

דערציילונגען ? --טוביהלע  ---אַ שבועות?

א .מ .דיק און מענדעלע מוֹכר-ספרים,

מעשה" (ײפפ"ּגראָגרעס" ,ז"ז  ,)61חגיטע:װי אויך ועגן דעם ידישן טעאַטער.,
ילעס יום-כּפּור" (יהיבּרו פּאָבּלישינֿג קאָ | ,)".פאַר זיין בּיאָגראַפיע זיינען אויך וויכ?
זיין דערציילונג זיאָסעלע" איז אויך אַרוֹיס
טיק זיינע קעראינערונגען פון קינדער= .
:אין דער אויסגאַבּע אפינף נפטרים" (מיט אַ
ל-ע-בסּן
סקיצע פון ד

און שאַפן פון מ,

-בּן:יעקט און במיּטילדער אפואןַרצירונגען

פון אוריאל בּיוּנבּוים ,פ"ג עדער קװאַלײ,

װוין ,0291 ,ז"ז שא  )41און אױך
אין אַ ספּעציעלער בּאַאַרבּעטונג פאַר דער

שול פון יעקב לעווין (פ"ג חהיבּרן פּאָב:

לישינג קאָ ,,נ"י) ,אבַּאַזונדערן װוערט /

פאַר דער געשיכטע
ליטעראַטור

פון דער יידישער

האָבּן אויך די אָן אשַיר

בּריוו ,װאָס ער האָט אין משך פון צענד?
ליקער יאָרן געשריבן

כּמעט

צו אַלע

ויידישע און העבּרעישע שריפּטשטעלער;
די דאָזיקע בּריוו ,װאָס זיינען אַװיכטיקער

שען

לעבּען" (ודער יוד)41--5 ,0091 .

און ,מיינע ערסטע קינדער:יאָהרען בּיז
מיין ערסטער פּראָבּע צו שרייבּעןי (אין
ופּנקס" ,)861 -- 53 ,פון זיינע װייניקע

זכרונות וועגן פּרץ איז אָפּנעדרוקט נאָר
איין קאַפּיטל אין י =אָג" נ"י ,פּסח ,4291
,ספר זכּרון" { קריטיקוס (דובּנאָוו) ,אין 008-

מהסצ ,) 114 ,0981 ,אין טעסצססם,2951 ,
 ;111--1ל ,װינער ,יע בּן-קלמן ,אין ,דאָס
צװאַנציגסטע

יאָהרהונדערט?{

י ,.ל .פּרץ, ,אוים"

זאצען און פעליעטאָנען" 01 ,אין עאחיאסף?,
,עקליבּענע שריפטען?;1 ,
בּעלימחשנות ,ג
4

ד"ר מ .פּינעס; ,די געשיכטע פון דער יודישער
ליטעראַטור*,

8 }1ן ,ש};  ,32זַושׂ; ש .ני

גער ,עדי
עשריפטען?,

דער בריפשרײבּער ,,אין מ"ב
 ;{'/ש ,ל .ציטראָן ,פדריי ליטעש 

טייל פון זיין שאַפּן ,בּפרט אין דעם
לעצטן פּעריאָד פון זיין לעבּן ,װען ער
האָט דורך זי געזוכט צו שטילן זיין צו
פרי אַנטשװיגענעם דערציילער:טאַלענט,
זיינען ליידער ניט געזאַמלט און בּלויז גצ=  -און בּילדונג 42 ,ד"ר יעקב גרינפעלד ,אין
ראַרישע דורות"}1 ,
אין שאליטס עלעבּען",
אַנ--סקי" ,עלעבּעןי,
שצװײי רוירעס---ד ,און

| ציילטע פון זיי זיינען פאַרעפנטלעכט ,װײ .

אין שאַליטס װלעבּען"  --1טו ,אין זמ"בּ
זשריפטען",/ ,אין חבּיכערוועלטי,2291 ,
ז ,3291 ,722 .ז"ז  2און  ,414אויך זיין |
קאָלאָסאַלער אַרכיוו ,װאָס אַנטהאַלט טויזנ-
טער בּריוו צו אים פון יידישע שריפטשטעָג
לער און פּערזענלעכקייטן און וועלכער
שטעלט פאָר אַן אומגעהייערּן אוצר פאַר.
דער געשיכטע פון אונזער גײסטיקער 
קולטור אין משך פון די לעצטע  05יאָר,

געפינט זיך נאָך אַלץ אומפאַרעפנטלעכט
אין רשות פון דעם דקאָמיטעט ,און.

 ,81שד ,און לעװאַגדע",
 ,01--111/עפּרץ ,ד .און
מ .ליטװאקאָו,
111/11
א .ווייטער" ,אין אקולטור,

פפרייגד? ,ב"י  { 62 ,9191אַג---סקי ,בּן:אַביגדור
א אנד ,,אין קאילוסטרירטע װעלט";9 ,9191 ,

יעקב פיכמאַן ,אין ,מעברות' 41 ,9191 ,אין
עמאָמענט" .;722 ,4291 ,דוד פרישמאַן ,עהיינט"
ד'ר גרשון לעווין 0 ,ה די
5024
,9

| נאָמבּערג; ,מאָמענט? 5021 ,9 ,וו מעדעט,
2פון מי/ין  נאָטיץ -בּוך} לאַזאר קאַהאן ,שלאָדזֶער
פאָלקסײבּלאַט")9 ,ס; מנחם און א .גלאנץ,
 .שביאור ,שמאָ=
 1עטאָג" ,ג"י ,זצ){9 ?/
מענט? .,סעפּטעמבער  ; 0291בּעלפדמיון; ,מאָרגען
זשורנאַל 3291 //א ,קאַציזנע ,שדאָס פּראָבּלעם
דינעזאָן" ,אין ,ליטעראַרישע בלעטער";22 ,

גי מייזיל 871 0 ,ראָוא לאקטיפרץ ,טוֹ--24 ,
3

ש .דובּנאָ ,שטאָג? /ב"י  1 5291שי אֵב---סקי,

,פּיאָנערען" { 2יטער

ט,,

קאַפּ,

ב"ת.

|

{ געףה

711

דיק אייזיק (יצחק) מאיר (--*7081
= = זישבט  )3981געם .אין װיַלגע .זיין אָי

בי די (גאַנץ פאַרמענלעכע שוויגער:פל| .
טערן אויף קעסט ,האָט ער זיך בּאַקענט

| טעף .,רי נח ,איז | פערציק יאָר געווען

חזן אין.זאַװלס שׁוֹל (א"ג פון דעם וויל? :
| נער יגבֿיר ! .זאַװל-.

כער האָט ..מיט אים בּשתִּיקה געלייענט
דייטש,

האָט ער

צו יענער צייט

שוין.

געהאַט גארַויסע ידיעז אין דער גאַנ /
|צער תּלמודישער ליטעראַטור ,אויך אין
|| קבּלה :ספרים ,האָט זיך אױיך אויס? .

= גערמייזא) ,אָבֹּער -

| קיין געצאָלט דערי =

| = פאַר האָט ער ניט.

|| |געלערנט רוסיש און פּויליש און . ,אוב

= גענומען און חיונה
האָט ער געצויגן

| ניט רעכענען

נאָך אפַּאָר חברים אויפ? /

|| געקלערטע יונגעלײט ,איז ער געװען

פון תּבוֹאה-האַנדלן

ער איז געווען אַ

דער איינציקער משניל אין דעם אָפּגע=.

ק-לוגער ייד און
| שטאַנענעם ,האַלבּ חסידישן שטעטל| .,
= גאַנץ תּקיף אין מעמד אין האָט אייזיק וואו ער האָט געפירט אַן אויפקלערונגס= .
| מאירן ,װי אויך די איבּעריקע זין זיינע | קאַמפּ קעגן דעם װיסטן אָבּערגלױבּן.,
(דיק דערמאָנט אין זיינע שָגייסטער געע?ר  - :הגם ער פלעגט זיך נאָך פון צײט צו.
שיכטען" פינף אויסגעגעבּענע בּרידער;
צייט אַרײנכאַפּן אין בּית-:מדרש לערנען. ,
 זאָל האָבּן געווען דער מיטלסטער) דער | סוף די 022קער יאָרן האָט ער מיט זיין| צויגן. ,װי געוויינטלעך אַמאָליקע יאָרן ,פּאַמיליע זיך בּאַזעצט אין וילנע און
דורכאויס אויף גמרא ; אין דער יוגנט  .האָט נאָך מיט גארַעסערער התמדה זיף.
גענומען צו בּילדונג . ער איו געוועך
| -האָט דיק אויך צוגעהאָלפן דעם פאָטער
אין זיין תּבוֹאה-מסחר .ער האָט פרי איינער פון די ערשטע מ-שכּילים  אין
חתונה געהאַט אין דעם שטעטל זופּראַן - ,ווילנע און צוזאַמען מיט נאָך איניקע.
! ווילנער גובּ( .בּאַשריבּן אין זייןהעבּרעיִשן | אָנגעזעענע משכּילים געגרינדעט אַגע= 
סיפּור חזפרונה?) ,אָבּער זיין פרוי אין .היימען קרייז פון הִשכּלה = פריינד ,געי| =יונג געשטאָרבּן ,ניט איבּערלאָזנדיק אים .צויגן חיונה האָט ער אַלס העבּרעישער

 = קיין קינדער ,און ער האָט געטאָן אַ לערער (לויט א מיטטיילונג ,פון צביזניסן;שידוך מיט דער טאָכטער פון אנַעסוי= .גאָלאָמבּ זאָל ער האָבן געווען דער עַרי.
זשער בּאַלעבּאָס , זיצנדיק אין נעסוויזש שטער ,װאָס האָט איינגעפירט אין װיל- +
*) די זאָזיקע דאטע פון זיין געבּורט אין /נע דעם מין געבּן שטונדן אויף העב:
רעיִש); צװישן זיינע תּלמידים זיינען גע=
אָנגענומען אלס זיכערסטע ,הגם לט הללי-נח
שטיינשניידער איז דיק געבּוירן אין  2081אָדער וען די קינדער פון די אָנגעזעענסטע.
|  4081און אויך י .ל .גאָרדאָן אין זײן טאָגבּוף  /הייזער .,װי למשל זיין שפּעטערדיקער
פון  2981דערציילנדיק װעגן דער װענדונג פון.
ה' פרידלאַנדער בּרענגט ,אַז דיק אין דאַן אַלט נאָענטער פריינד מתּתיהו שטראַשון ,ער .
געװען  78יאָר ,לויט דיקס אײגענע

װערטער אין

זפרונה" און ,דער ערסטער נאַבאָר ,/איז ער
װאָס איז ניט גאָר װאַר*.
געבּוירן אַרום ,5181
שיינלעך ; לױט ,ספר

בײ

דיקס לעבן ,8081 --

זכּרון //װאָס איז אַרױס

לט

דעם געקראָלאָג

(אין . 8608.קא  0260איז ריק געשטאָרבן
6

יאָר- .

צו

האָט גענומען גאָר אַן-אַקטיון אָנטײל.
אין דער השכּלה-בּאַװעגונג און פאַר זיין .
מוטיקן

קאַמפּ

קעגן

די

זמורדי

אור?י

האָט מען אים פאַרמסרט פאַר דער /
מאַכט און ער איז איינגעזעצט געװאָרן
אין געפענגעניש - ,אָבּער זיינע פרייגו" /
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האָבּן זיך אָנגענומען פאַר אים בּיים גובּער.
נאַטאָר און ער איז בּאַלד בּאַפרײט געװאָרן,
צוגעבּנדיק אַ גרויסע בּאַדײיטונג די יידישע
רעפאָרמען פון דער צאַרישער רעגירונג,

האָט ער זיך בּאַטײליקט אין צונויפשטעלן
דעם

געויסן

געהיימען

מעמאָראַנדום

זעלטענער זױבּערקיט .ער פלעגט אַלין
טאָן אַלע שװאַרצע אַרבּעטן אין שטובּ,
אַלײן געגאַנגען אין מאַרק איינקויפן,
געהאַלטן ,אַז ש-עמען זיך מיט אַזעלכע
זאַכן איז ניט קיין רעכטע יידישע מידה 
און אַז בּיי די אומות העולם ,אפילן

(פון װש )3481 32/פון די ווילנער אוֹים| +בי די |אַריסטאָקראַטן ,איז עס גאַרניט
געקלערטע יידן מיט מ ,אג,ינצבּורג
קיין חרפּה פאַר מאַנסלײט צו גײן מיט
און בּן;עקב בּראש וועגן פאַרװוערן די
אקַויש שפּייזיאַרג פון מאַרק ,ניט קוקג;
אַלטע יידישע מלבּושים .ער האָט זיך
דיק אויף זיין משכּילישן ראַדיקאַליזם,
| אויך דורכגעשריבּן מיט דעם בּילרונגס .איז ער געגאַנגען לאַנג געקלײידט און
מיניסטער אוּװאַראָװו וועגן דער נייטי?
האָט אוֹיך ניט ליבּ געהאַט די ניימאָדל?
קייט פון דער

און

אין

דער

ידישער

ערשטעה

שול:רעפאָרם,

קרוינישער

פאָלקטשוֹל פאַר יידישע קינדער אין
ווילנע ,װאָס איו געגרינדעט געװאָרן

שע אויפגעקלערטע אָן חכמה און אָן 
תּורה; דאָס איז אויך געווען די סיבּה,
װאָס ווען פטחרת הקודש" איז געװאָרן

אַשול ניט נאָר פאַר משכּילים ,נאָר
אין  ,1481איז ער געװועזן אַלערער צו= דערהױפּט פּאַר סתּם פוסטע אַריסטאָ:
זאַמען מיט זיין פריינד מ ,א ,גינצבּורג
קראַטן ,האָט ער זיך פון דאָרט אינגאַנצן .
א ,אַנד ,,אַרױסװײזנדיק די גרעסטע
איבּערגעגעבּנקײיט צו דער זאַך ,ער האָט

בּכלל געשפילט

אַאָנגעזעענע

ראָלע

צווישן די משכּילים און ,ניט קוקנדיק

אויף זיין גרויס בּאַשײדנקײט ,איז ער
געווען דער ראש* המדבּרים אין זייער
קרייז ,װען די משכּילים האָבּן נאָך
דעם אוֹמטאַקטישן הספד פון דעם
גי2ד אויפן פרישן קבר
מאָט
ווילנער שט
פון מ ,א ,גינצבּורג בּאַשלאָסן זיך אָפּ.
צוטיילן פון זי אָרטאָדאָקסן און גרינדן

אַן אייגענע שול ,אין דיק אין דער דאַָ:

צוריקגעצויגן ,אין שטאָט איז ער געוען.

אָנגענומען

פאַר

אַ גרויסן

אָריגינאַל,

אָבּער אויך פאַר אַחפילאָסאָף,

און

כאָטש ער האָט געהאט אשם פאַר אַ
אבּערליגטשיק" ,איז ער דאָך געווען זיי:
ער געליבּט און געאַכט פאַר זיין אמ" /
בּאַגרענעצטער ערלעכקייט ,פאַר זיין.
פּשוטקייט און צוגעלאָזטקײט און בּפרט
פאַר זיינע גלייכווערטלעך און ויצן,
מיט װעלכע ער האָט ממש געשאָטן

אויף טריט און שריט ,אַז די שול ,וואו
ער איז געווען לערער ,האָט זיך פאַר:

זיקער שול ,חטהרת הקודש" ,געװאָרן |מאַכט ,האָט ער זיך די ערשטע אָרן
איינער פון די גבּאים ,אָבּער אין זיין מאַטעריעל גאָר שטאַרק געפּלאָגט ,זיך
יגרויס עניוות פלעגט ער טאָן די פונק געפּרוּװוט דורכשלאָגן מיט זײַנע מעשה?
ציעס פון אַ שמש ,זיין אָרט געהאַט ניט
ערנט האַרקױפן דיי
ל עֹ
פָס
בּיכלעך ,װא
,
אױבּנאָן ,נאָר ערגעץ הינטן לעבּן טיר
װאַרשעװער און דערנאָך אויך די היל.:
,
ם
ער װאָט אויסגעמײדט יעון פּירסו
נער דרוקער ,אָבּער זי האָבּן אים אַפּי
אַנטלאָפן פון כּבוד ,זיין גאַנץ לעבּן אפ
געלעבּט זײיער קאַרג ,צייטנווייז שיר
ניט געהונגערט ,אָבּער זיין בּאַשײדענע

דירה

האָט זיך אױסגעצײכנט מיט אַ

געפּטרט מיט גאָרגישט ,און עוישט װען
עהראָט זיך פאַרבּונדן מיט דער פירמע

|ראָם ,איו זיין לאַגע געװאָלן אַבֿיסל
זיכערער ,אַגער אויך דאַן האָט ע" גצי
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פֿו?

מוזט לעבּן בּצימצום ,און זיין װײבּ ,מיט
וועלכער

ער

האָט אגב

געלעבּט ניט

גאָר גוט ,האָט געװכט צו
סעין די

ניט מודיע .געווען ועגן דער לוויה פוך.
זיין בּאַרימטן פאָטער ,דעם לעצטן מאָהי=
קאַנער פון דעםגרויסן דור װילנער"

פאַרגרע:

הכנסה דורך סרסוריי

און

משכּילים ,אַזױ אַז די יידישע װילנע,
מיט וועלכער ער איז געווען אַזױ איג=
טים פאַרבּונדן ,שיר ניט אגַאַנצן יאָר=.
| חונדערט ,האָט ניט געחאַט קיין מעגף -

טענדלעריי (לויט ד"ר קאַנטאָר איז דיק
אַלײין געװען אסַרסור,

הגם דאָס איז

ניט זיכער) ,אַז זיין פּאָפּולאַריטעט אַלס
שריפטשטעלער איז שוין געווען זייער
| גרויס ,איז ער דאָך געבּליבּן דער אייגע:
נער עַניוו און גחבּא אל הכּלים ,און װען

לעכקייט

-כּבוד{

אים אָפּצוגעבּן דעם לעצטן

דאָס װאָט אגב געגעבּן דעם
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דער משכּיל יהודה גרמיזא האָט זיך צו -טאַדלען

4אסאסהזם

אַ געלעגנהייט צו'

די יידישע געזעלשאַפּט פאַר

אים אַמאָל געווענדט נאָך זיין פאָטאָגראַ

איר בּאַציונג צו .אַזאַ  פאַרדינסטפולן

פיע פאַר אבַּילדער-:גרופע פון משכּילים
|און שריפטשטעלער ,װאָס האָט געזאָלט
אַרױסגעגעבּן װערן אין װאַרעע; האָט

פאָלקס = אויפקלערער | דיק אין בא
גראַכּן געװאָרן אויפן נייעם ידישן

בּית  +עולם

דיק זיך אָפּגעזאָגט עס צו געבּן מיט.

דער טענה :חװוער

אין

וילנע 

און

אויף

זיין ,מצבה .איז אויסגעקריצט אַן אַקראָצ.
סטיכאַן ,װאָס דערציילט זיינע שבחים.
 --ס'איז שווער פעסטצושטעלן דעם אָנהײפּי.

בּין איך דאָס אַזוֹ=

נער ,איך זאָל שטיין אין אין שורה

פון דיקס ליטעראַרישער

מיט אַזעלכע בּאַרימטע און געאַכפּערטע.

.

טעטיקײט;

חכמים ? 7די לעצטע פּאָר יאָר פון .ניגער נעמט אָן ,אַז ער האָט אַנגעהױבּן
זיין לעבּןאיז דיק ,װאָס האָט זיך אין

צו שרייבּן סוף די :03קער אָדער אָנהײב
די *04קער יאָרן .זיין ערשט װערק איז -
משמעות געווען די דערציילונג א"ט

דער יוגנט אויסגעצייכנט מיט זיין פיזי:
שער גבורה ,געװען פאַרשלאַפט און
קראַנק ,האָט ניט דערקענט קיין מענטשן - ,חזפֿרונה---ספּור נחמד מהשערוריה אשף .
און זיין איינציקער זון גבריאל ,װעל :נהיתה זה שלשים וחמש שנה בבית.

| כער איז אין אַלעקסאַנדער דעם וויטנס .הכּנסת אשר בּעיר הקטנה זפרונה בליל
צייטן געװען הויפּט :קאַסירער אויפן שמחת תורה ,ובתוכם אז גם אנכי
הכותב יאמ"ד יליד ווילנא" ,הגם זי איז

ווילנער װאָקזאַל ,האָט אים צוליב זיין
דעמאָלטיקער שווערער לאַגע אויך ניט

געדרוקט געװאָרן אין לאַנגע יאָרן אַרום,

שוין נאָכדעם װי דיק האָט געהאַט פאַר*
געקענט העלפן ,אַזױ אַז ס'איז ניט געווען
מיט װאָס אים אױיסצוהאַלטן; אַ געוויסער | עפנטלעכט .אגַאַנצע רײי װערק אין/
ה' פּרידלאַנדער האָט זיך דאַן געווענדט  יידיש און אפַּאַר ביכלעך אין העבּרעיש.
זיין צווייט װערק ((האורח  --בו יספר .
צו י ,ל ,גאָרדאָנען ,ער זאָל אױספּועלן בי

סַידיע
דער חחברה מפיצי הסשכוּלבה"ּ א
פּאַר דעם אַלטן קראַנקן שריפטשטעלער;
משמעות אָבּער ,אַז די ווענדונג איז גע=
בּליבּן אָן ראעַזולטאַט .פאַרן טוט האָט

דיק בּאַשװאױרן זיין זון ניט צו דערלאָזן
קיין הספּדים ,און האַלטנדיק זיך אָן
דעם דאָזיקן פאַרזאָג ,האָט גבריאל אפילו

'תולדות

-

הימים

החמודים 

אשר

עברו

עלינו תושבי וילנא יע"א מאוֹ הגיע-
לאזנינו הבשורה ממסע השר זיר משה.
שליט"א ורעיתו הגבירה
מונטיפיורי
לאדי יהודית מונטיפיורי תת"י לעיר
ווילנא עד צאתם ממנה לדרכם צלחה--

| חובר ט"י אחד מילדי עיחנו" ).,איז גע=
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שריבּן געװאָרן  6481און אויך געדרוקט גע:
כענען ,אַז דער אָנהײבּ פון זיין ליטע:
װאָרן אין יאָרן אַרום (קיניגסבּערג - 0681 ,ראַרישער טעטיקייט אין יידיש אין גע:
דעבּיוטירט האָט דיק מיט אַ תּלמודישער  ווען אין די ערשטע :05קער יאָרן ,און
פּאַראָדיע חמסכת עניות מן תלמוד רש
דאַן איז ער דערהויפּט געווען פאַרבּונדן
ט
י
מ
י
ד
עלמא עם פירוש רשי"ה ותוס' נמצאת
ר
ע
װ
ע
ש
ר
ַ
א
װ
דרוקער ,וייל די
,
בּעיר גוזל עיר מלאה עניים ואביונים
אַנדערע יידישע דרוקערייען האָבּן נאָך
ונסדרת ע"י הקבצן ראש הדלפנים רב
דְאַן ניט געקענט פּועלן בּיי זיך צו ;
עני הגדול .ונתוספו בה תוספות חדושים  6דרוקן וועלטלעכע בּיכער .זיין פּאָפּולאַ:
והגהות מהנהו זקני הבטלנים אשר כלו ריטעט איז שוֹין צו יענער צייט געווען
כּל ימיהם בדקדוק עניות כּבוד שם
אַזױ גרויס ,אַז זיינע פאַרלעגער פלעגן
ב
ּ
י
י
תארתם נודע בּכל תפוצות ישראל" --
א
י
ם
אָפּקױפן זיינע יידישע מעשה:
ן
װאָס שניאור זאַקס האָט אָן דעם ויס
בּיכלעך נאָך אין כּתב:יר ,אמת -פ.-
אַר
פון מחבּר אָפּגעדרוקט אין זמ"בּ זכּנפי א זטאָפּ ליגזן" .שפּעטער האָט אויך די
יונה" ,בּערלין( 8481 ,אין בּוכפאָרם ---
פאַרלאַגס=פירמע ראָם אין ווילנע פאַר:
ווילנע  )8781און װאָס האָט בּשעתה גע
ב
ּ
י
י
ג
ן
ד
י
מ
ו
ר
א
,
8זאָל זי ניט חושר זיין
?
מאַכט אַ אומגעהייערן רושם אויף די הע
אין השכּלה ,אין איו געװאָרן די הױפּט.
ף
י
בּרעיִשע לעזער ,אָבּער אומגעאַכט או
א
ַ
רױסגעבּערין פון דיקס װערקן 5681
דעס ,ואָס דיק האָט װי דאָס רוב האָט זי געשלאָכן מיט דיקן אַן אָפּמאַ,-

משכּילים ,בּפרט פון דעס ווילנער קרייז,

וואו ער איז זיך מתחייב גיט צו פאַר:
קויפן קיינעם אַחוֹץ דער פירמע ראָט

געקוקט אויף דער ייזישער שפּראַך װי
= אויף אַ פאַרדאָרבּענעם זשאַרגאָן ,איז ער
װ
א
ַ
פ
ּ
י
ל
ו
א
י
י
ן בּלעטל דערפון ,װאָס ער
= אינגיכן אַריבּער צו שרייבּן אויף יידיש,
װ
ע
ט
שרייבּן אין זשאַרגאָן" :און הגם /
0
| און זיין גאַנצע שריפטשטעלערישע  | 42דער אָפּמאַך איז געשלאָסן געװאָרן אויף.
יעריקע אַרבּעט האָט ער אָפּגעגעבּן דער אַ יאָר ,האָט ער אויך שפּעטער כּמעט אַלט
יידישער ליטעראַטור .בּיי דעם היינטיקן
זיינע ווערק געדרוקט בּיי די ראָמס ,און
ד
י
פ
ן
צושטאַנד .פון דער דיק?פאָרשונג או
י
ר
מ
ע
ה
א
ָ
ט
א
י
ם
ג
ע
צאָלט וועכנטלף:
ן
בּפרט צוליבּ דעם ,װאָס אין דעם ערשט
כ
ע
ש
כ
י
ר
ו
ת
אַ זעלטענער ,אפשר דער
;
י
פּעריאָד פון זיין ליטעראַרישער טעט
א
י
י
נ
צ
י
קער פאַל אין דער יידישער ליטע:

קייט האָט דיק זיינע ביכלעך אַרױסגע?  ראַטור פון יענער צייט ,װעלכער בֹּא :

געבּן אַנאָנים אָדער אונטער

פּסעװדאַ:

נימען ,איז שווער פעסטצושטעלן ,װעל:
כע זאַכן זיינע זיינען אַרױס די ערשטע

װײיזט ,וי ווייט מ'האָט זיך געיאָגט נאָ-

דיקס ביכלעך און װאָס פאַר אגַרוסן

נאָמען ער האָט געהאַט בּיי דעם יידישן
לעזער .איינס פון זיינע ערשטע װערק

אין יידיש ,עס איו אָבּער בּאַוואוסט פון
.
זיין הקדמה צו זיין העבּרעישן .סיפּוף
איז משמעות דער פּרוש פון בַּאַרךי:
ן
;מחזה מול מחות" (װאַרשע ;1681 ,אי
ט
ש
וב  --אייגע שיינע געשיכטע ואס

יידיש בּאַאַרבּעט א"ט עדער פּורים שֹׂפּיי

עס הֶט זגיִךטראָפן מיט איין געװיסן

געל")--אַז שוין בּיז צו יענער צייט זיינען

פּרוש װאָס מען האָט אים גערוֹפְן ר'

ניט אויפהערן צו פאַרערן .מ'דאַרף רע.

אין בּאַרדיטשוֹב ,דיא געשיכטע איו
שוין איאָר הינדע"ט .עס דֶר פון צו

צעכאַפּט געװאָרן אַ  000,001עקז ,פון זיינט
יידישע מעשה-בּיכלעך ,און מ'פלעגט זײ

לייבּצע ,װאָס ער איז גזעסְן אַפּאָר יאָר /
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לערְנָן ויא מען זאָל אין דעם נזהר זיין,
אונ װאָס איז װאַהרע פרומקייט ,אונ

איז דער מוסר פון חדיזער געשיכטע",

מען זאָל

אַז חֹדֶר מענש דאַרף ניט פאַרלאַנגָן
פרעמדס ,און מוז זיך הִיטְן צו טאָן איין

װאָס איז פאַלש אוו נאַרישקײט.
בּעסטע

איז יראה

טהורה.

דאָס

לעזער און לעזערין; לויט דעם נאָכװאָרט,

נעתק

עולה יעדָן מענשָן און פּשיטה איין יתום,

ונאסף ע"י ז' ה' שפּירא" (דרוק א .קלייף,
װאַרשע ,6581 ,ז"ז -)42אַ קליין בּיכעלע,
| געשריבּן אין אמַערקװערדיק ריינעם

די גִשיכטע איז איינע װאַהרע מעשה.

האָבְּן פאַר

גאָט בּאמת

מורא.

יידיש ,אמַעשה מיט אַפּרוש אצַבועק,
װאָס בּאַשװינדלט אַ שטאָט .מיט זין
פאַלשער פרומקייט (דערזעלבּער מאָטיוו

איז שפּעטער בּאַאַרבּעט

געװאָרן אין

זיין פּאָפּולערער מעשה חדיא אורחים אין
דוראַציסעק") .אין דעם אייגענעם יאָר
 6איז אויך געדרוקט זיין עשיינע
| -אונד וואונדערליכע געשיכטע װאָשׂ עס

האָט זיך געטראָפָן אין ארץ הקדושה
 אין דיא צײטען פון הורדוס ",,,א"טחהנדח אָדער דער פאַרְשטוֹישֶׁענֶר זאָהן"
(ווילנע ,דרוק ראָם ,תרטיו ,ז"ז ;)64

הגם אויפן שער-בּלאַט ווייזט דער אַנאָ:
נימער מחבּר אָן ,אַז זעס זיך אַרױס צו
נעמען אַגרויסען מוסר פון דיזער גע
שיכטע" ,אָבּער ס'איז ארַיינע פאָלקס:
מעשה ,אינגאַנצן פריי פון דעם דידאַק:
טישן עלעמענט ,צוישן זיינע ערשטע גע:

דרוקטע װערק איז אויך געװען חדיא
שטיפמוטער  --אין צווייא טייל  --איינע

איך הֶבּ נור דאָ אומגֶענדָרט די נֶעמָן
פון די שטעט און פון די תפָּרשוֹגָן"..
!וייסער
ו

טרעט

ער

אַרױס

קעגן

דער

פאַלשער דערציונג פון די יידישע טעכ?
טער ,קעגן זײער פוצן און צירן זיך,
פאָדערט פאַר זי הערצנס:בּילדונג,
װאַרע יראת שמים ,מדות טובות ,צניעות- ,

דרך:ארץ ,טרישאַפט צום מאַן" ,זײ
זאָלן זיין זאַקלוגע ווירטין אין הויז ,אַ
קלוגע און גוטע מוטער צו קינדער און
בּפרט נאָך צו שטיפקינדָר" ,טאַדלט

חתונות פון אַלטע אלמנס מיט יונגע
פרויען אאַז"וו ,פון די =06קער און 012
קער יאָרן האָבּן זיך שוין אויפגעהיט אַ סך
מער פון דיקס הונדערטער מעשהיבּיכ?
לעך ,צװישן אויך אײניקע פון די פּאָף /
פּולערסטע .אויך אין די :08קער יאָרן.
האָט נאָך דיק ניט אױיפגעהערט צו
שרייבּן ,אָבּער עס איז שוין געווען די
די צייט פון זיין ירידה ,און ייַנגערע
שריפטעלערישע כּוחות האָבּן פאַרנומען

דעם אָרט,

װאו ער האָט געהערשט.

וואונדערליכע ערצעחלונג פון אינער
שטיפמוטער װאָס אין גיועזין אונער:
בּאַרמליך איבּער איהרע שטיפקינדָר אוג
איהר עלענדער סוף" (פ"ג מענדל מענדל:
קינסטלערישע מעלות זיינע ,איז צוליבּ
זאָן ,װאַרשױא  ,9581ז"ז -- )85 .אַויס:
געצייכנטער מוסטער פון דער סענטי .זיין פּראָדוקטיוױיטעט .זיינע װערק זיינען
מענטאַלער ליטעראַטור .,אויך געשריבּן  -געווען די ערשטע ועלטלעכע בּיכער
אין זאאַַפּטיקן ריינעם פאָלקסטימלעכן .אויף יידיש ,װאָס זיינען פאַרשפּרײט
סטיל ,בּלוין מיט געצײלטע דײיטשע געװאָרן אין אַ אויסערגעוויינלעך גרויסער
אויסדרוקן ,פול מיט פיינע פאָלקס :צ!אָל עקזעמפּלאַרן און האָבּן געשאַפן אַ
כּמעט אַלײן אין משך פון אַ דריי

צענדליק

יאָר--.אין דער יידישער ליטעראַטור פון
דער השכּלה:עפּאַכע פאַרגעמט דיק דעם
אָנגעעזענסטן אָרט ,אױבּ ניט לוט די

ווערטלעך און מיט גאַנץ קורצע דידאַק:
טישע אָפּװײכונגען צו בּאַלערנען דעם

מאַסנלעזער פאַר די ניימאָדישע

וועלט:

לעכע מעשהיבּיכלעך אין ײידיש .אין

|
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זיין שריפטשטעלערישער טעטיקייט האָט
דיק געהאַט דעם הויפּטצװעק--צו בּילדן

דעם המון=עם ,אױסצובּעסערן זיינע זיטן,
אָפּצַו?

בּאַקענען אים מיט דער װעלט,

רײניקן זיינע רעליגיעזע השגות פון
אָבּערגלױבּן און נאַרישקײטן; אויפמערק?
|זאַםס אים

מאַכן אויף זיינע

פעלערן.

ער האָט איינער פון די ערשטע משפּילים,
בּפרט אין דער ליטע ,פאַרלטאַנען ,אַז
ווירקן אויף דעם פאָלק קען מען ניט

מיט טרוקענעם מוכר ,אויך גיט מיט
פיינע לשון:קודשדיקע מליצות ,נאָר

רעליגיעזע רעפאָרמען ,נאָר דערעיקרשט
אַ סאָציאַלע און אַן עקאָנאָמישע פּראַגע.

ער איז אַרױסגעטרעטן קעגן די פריע
חתונות ,קעגן די כּלערלײי ליידיקגייער,
וועלכע האָבּן אין יענער צייט פאַר= 
פון דער

פלייצט די יידישע שטעטלעך

ליטע ,שאַרף אויסגעלאַכט דאָס בּטלנות,
די אומנאָרמאַלע לאַגע ,װאָס די װײיבּער
זײנען די אשת?חיילס ,די בּרױטגע?
בּערינס ,פרירן אין די קרעמלעך אָדער
אויף די גאַסן

מיט

די קוישן

איבּער 

פאײַערטאָפּ ,בּשעת ווען די מאַנען ,די

גע=

חכמי הַליעזשאַנקע ,װאַרעמען זיך די
רוקנס בּיי די װאַנט:אײװעלעך און זײ=

ניט אַלע פון דיקס הונדערטער מעשה:
בּיכלעך האָבּן קאיַנסטלערישן ווערט און
זייער  --בּכלל פאַלקסטימלעכער  ---סטיל

נען זיך מפלפל אין פּאַליטיקע .מיט זיין

דורך דערציילונגען און מעשיות,

שריבּן אויף זיין מוטער:שפּראַך .הגם

איז אָפּט פאַרדאָרבּן דורך די פילע
אַרײנגעבּראָקטע דייטשע און אויך רוסי:
שע ווערטער מיט זייערע אָפּטמאָל זייער

שאַרפן חוש פאַר די פּראָבּלעמען פון
דער ידישער וירקלעכקײט איז ער
אויך געווען איינער

פון די

ערשטע,

װאָס האָבּן פאַרשטאַנען אָפּצושאַצן די
וויכטיקייט פון דער יידישער עמיגראַציע
קיין אַמעריקע און האָט דערצו צוגע:
ר!עדט זיינע פריינד
בּפרט אין די לעצטע יאָרן  --אונטערן

קוריאָזע פאַרטייטשונגען אין קלאַמערן,
האָבּן זיי פאַקטיש געלייגט דעם גרונד

און בּאַקאַנטע,

פאַר דער נייער װעלטלעכער ײדישער
ליטעראַטור ,אאיַןלע זיינע װערק כּמעט

רושט פון די פּאָגראָמען און גורות אויף

איז דיק קודם:כּל מאָראַליסט און לערער,
װאָס וויל נוצלעך זיין דעם פאָלק .ער בּאַ2

יידן ,אַאָנהענגער פוֹן ראַדיקאַלע רע:
פאָרמען אין דעם ידישן קולט ,אָן

גוגנט זיך ניט מיט דעם מוסר?השכּל ,װאָס  -ועלכע עס איז לוט זײַן מיינונג ניט

מ'קען אַרויסדרינגען פון סיפּור:המעשה

|גופא; אין דער הקדמת אָדער טײילמאָל
אין גאַנץ לאַנגע אָפּװײכונגען איגמיטן

מעגלעך געווען די אויפריכטונג פון דעם

יידישן פּאָלק ,האָט ער געהאַלטן ,אַן.

נאָר אוֹיף פאַרעמדן

בּאָדן ,װייט פון

טעקסט גיט ער איבּער זיינע רעינות
וועגן פאַרשיידענע פּראָגן פון גייסטיקן
| און מאַטעריעלן לעבּן :וועגן דערציונג,
וועגן דער ניצלעכקייט פון בּילדונג ,פון
שפּראַכקענטעניש ,וועגן משפּחה-לעבּן.

קענער פון דעם יירישן לעבּנסשטייגער,

דער

מיט אַ שאַרף אויג און אאוַיסערגעווייג?

וועלכער האָט נאָך פאַר מענדעלען פאַר:

סך פון זיינע דערציילונגען געגעבּן װאָר:

איז ער געװען

צו גלייכער

צייט

איינציקער

אין דער

דעם

אַלטן,

פאַרמיסטיקטן

װאױנאָרט,

קענען די יידן װערן אַנדערע מענטשן.
דערפאַר איז ער אויך געווען אקַעגנעף.
פון חיבּת צין .אַן אױסגעצײכנטער

הּשכּלה;עפּאָכע | ,לעך שטאַרקן זכּרון ,האָט ער אין אַ

שטאַנען- ,אַז די פראַגע פון בּילדונג און
אויפקלערונג איז ניט נאָר אפַראַגע פון

האַפּטיק און זייער

לעבּעדיק

געשילדער=+

טע טיפּן פון דער פאַרצייטיקער יידישער

728

724

גאַס , װאָס זיינען געװאָרן אַ שם דבר- ,
וי למשל די העלדן פון זײינע אין זײ?

ון פירונגען ,רמיטמיט .אירע פּרנסות א

אירע כּלי*קודש און גלױבּונגען ,מיט

ער אַרט קלאַסישע דערציילונגען זהייציקל

אירע מלבּושים און מאכלים אאַז"וו .אין

אין

פּאַטערלעכן

אַ ריינע און אַ פאָלקסטימלעכע און ערשט
שפּעטער האָט ער זי בּידים פאַרדאָרבּך

; די אַלטע ליבּע צניעונדיקע יידישע מוסר?.

דייטש { בּפרט איז זיין סטיל אומגעלומ=

=ּיטער",
אַלײן" ,אשמעיה גוט:יום:טוב ב
זיעקעלע גאָלדשלעגער".,

אַן איינפאַכן,

גוטמוטיקן,

געשריבּן

טאָן ,אָפּט אין דעם טאָן און גײיסט פון

ע װערק איז אויך זיין שפּראַך
זיינע ערשט

דורך זיין כּוונה צו דערנעענטערן זי צוּ

ספרים ,האָבּן זי שטענדיק געמאַכט אויף פּערט אין די װערק ,װאָס עהראָט אי+
זיינע לעזער און לעזערינס דעם געוואוג? .בּערגעזעצט אָדער בּאַאַרבּעט ,און דאָס
טשענעם רושם; זיי האָבּן פיל מיטגע?
איז אויך געווען סיבּה ,װאָס בּיים אויפ? 
האָלפן דער קולטורעלער אױפװאַכונג טרעטן אויף דער ליטעראַרישער אַרענע.
פון די ליטווישע יידן און האָבּן עד:היום -פון אַזעלכע שריפטשטעלער ,װי מענדע* .
לע ,ש"ע ,ספּעקטאָר ,פּרץ א .אַנד ,,װי
זייער אגרַויסן .ליטעראַטור=היסטאָרישן
און עטנאָגראַפישן װערט ,געטריי אָפּ אויך פון די שונד:שרײבּער ,װאָס האָבּן
געזוכט צו בּאַפרידיקן די ניע מחנות
שפּיגלענדיק דאָס גײסטיקע ,מאַטעריעלע
און סאָציאַלע יידישע לעבּן אין דער יידישע לעזער ,בּפרט לעזערינס מיט".
ערשטער העלפט פון .פּאַרגאַנגענעם יר"ה,

שפּאַנענדיקן

 --דיק האָט אייגגעפירט אין דער יידישער

אויפגעהערט צו ליענען דיקן .אָבּער
אפילו די װערק דיקס ,ואו דער סטיל

ליטעראַטור די סאַנטימענטאַלע,

אַליסטישע,
דערציילונג,
יאפילו דעם.
שטאַרקסטן
| דערער

די רע

וי אויך די
די הומאָריסטישע סקיצע און
אינטריגע?ראָמאַן ,אָבּער צום.
איז ער אַלס שטייגערפשיל=

מיט אן עכטן

היסטאָרישע

חוש

פאַר הומאָר,

לײענשטאָף,

האָט

מען.

איז אויפן בּאַרבּאַרישסטן אופן פאַרדאָרבּן,
זיינען אאומגעהייער רייכער קװאַל פון
עכט:יידישע

װערטער און ווענדונגען,

פאָלקסװוערטלעךך און שפּריכװערטער,

| וויצן און פּאַרגלײכונגען.

טיף אַרײנגע?

און חדי װאָרצלען פון דעם פאָלקסטימ= | דרונגען אין אַלע װינקעלעך פון דעם

לעכן רעאֲליום פון מענדעלעס שאַפן.

| מוז מען זולן בּיי דיקןי (ניגער) אַ
 גאַנץ בּאַונדערן אינטערעס האָבּן דיקסװערק פאַר דער געשיכטע פון װילנע

יידישן פאָלקסלעבּן ,איז דיק געווען איי* -

נ.ער פון די ערשטע ,װאָס האָט זיך פר=

אינטערעסירט מיט דעם יידישן פאָלקלאָר

און אין אגאַַנצער ריי פון זיינע בּיכלעןך
(וועלכע הייסט בײ אים אָפט אַיָלון פאַרעפנטלעכט יידישע פאָלקס:מעשיות,
אָדער לינאָװוע); אַסך לעגענדעס און .וויצן ,רעטענישן --- .אויך די העבּרעישע .
װערק דיקס (מער האָט ער אין העבּרעיִש
װאָס זיינען
היסטאָרישע געשעענישן,,
פאַרבּונדן מיט ירושלים דליטא ,האָט .ניט געשױבּן ,אַחוֹץ דרוש?מאמרים

ער בּאַאַרבּעט און פאַרצייכנט אין ארַיי
פון זיינע בּיכלעך (װי זדער ערסטער

נאַבּאָר" ,פיהודית די צווייטע" א ,פ ,אַנד,),
פאַרקערפּערט אין זי די נשמה פון דער
דאָזיקער אַלטער שטאָט מיט אירע פריידן
און ליידן ,מיט איר יום?טוב און װאָך,

.

אין יהכּרמל" א .אַנד ,צײטשריפטן)
האָבּן ניט נאָר זייער אַ גרויסן היסטאָ:
רישן און עטנאָגראַפישן װוערט ,נאָר אַ
ריין ליטעראַרישע

| אפשר

בּאַדייטונג.

ער איז

געװוען דער איינציקער שריפֿט?

שטעלער פאַר

מענדעלע

מוכר:ספרים,

/
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װאָס איז געווען איינהייטלעך אין זיין

דיקס; אפילו דער בּאַקאַנטער מיסיאַ:

שאַפן סיי אין יידיש סיי אין העבּרעיִש,
מיט דעם נייעם גײסט ,װאָס ער האָט

נער װיזענטאַל פון בּערלין איו געווען
פאַּאַרבּרענטער חסיד פון דיקן .אין דער
י|י
דישער ליטעראַטור איז ש"ע געװען
עירשטע ,װאָס האָט פאַר?
איינער פון ד
שטאַנען אָפּצושאַצן זדעם סימפּאַטהישען

אַרײנגעטראָגן אין דער ליטעראַטור ,מיט.
 -זיין געזונטן חוש פאַר דער ווירקלעכקייט,

מיט דער אַפּנײגונג פון דער װיסטער
אַבּסטראַקטער מליצה .אויך זיין אויסגע:
צייכנטער העבּרעיִשער סגנון ,בּאַרײכערט

מיט עלעמענטן פון פדאעָרלקס?שפּראַך,
איז געווען אַ שריט פאָראויס צו דעם אייג?
פאַכערן

מאַדערנעם העבּרעיִש --- ,דיקס

מעשה:בּיכלעך זיינען געווען אומגעהייער
פּאָפּולער ניט נאָר בּיים פאָלקסלעזער ,נאָר
אויך בּיי לומדים און משכּילים ,און אפילו

זשאַרגאָניסט" ,עדעם רייכסטען בּעללע?
טריסט" ,איינעם פון די
דער יידישער ליטעראַטיר:
לען פון ה' דיק ,וועלכע
געשריבּען (װי מען זאָגט)
 0שטיק ,טראָגען אויף

גיגאַנטן פון
עדי נאָװע:
ער האָט אָנ
מעהר אַלס
זיך עפּעס אַ

מין צױבּערליכקייט ,אמַין רייץ ,אַן זי
לעזען זיך מיט פערגניגען אונ זעהר
לייכט אפילו בּייים װאָהלינער לעזער,
דאָס הייססט בּיי דעם ניט ליטװישען

ד"ר יעללינעק דער בּאַרימטער ווינער פּרײ:
דיגער ,איז געווען אפַלייסיקער לעזער
פון זיי , האַלטנדיק ,אַז ,ווער עס ויל י לעזער; זיינע מעשה'לעך זענען זעהר
קענען דאָס לעבן פון דער ידישער
זיטטליך ,האַבּען שטאָנדיג אגַעוויססען
מאַסע און אירע אײגנאַרטיקײטן ,מו
צוועק ,אמַוסו ,זענען בּעלעבּט ,פריי
זיך בּאַקענען מיט דיקס דערציילונגען" ,בּעאַרבײטעט ,אינטערעססאַנט צוֹם לע:
אויך מאַקס גרינבּוים האָט פאַרשטאַנען יזען ,האָבּען טיפּען פון לעבּעדיגע מענ=
אָפּצושאַצן דיקן ,װי עס איז צו זען שען ,פון יודען".
פון זיין בּאַמערקונג* :צווישן די פילע
וועגן דער צאָל בּיכלעך ,װאָס דיק האָט פאַרי
דערציילונגען (עס האַנדלט זיך װעגן
עפנטלעכט ,זײנען לײדער ניטאָ .קײן גענויע
יירדישע מעשה:בּיכלעך) מאַכן ארַימלע?
א ,00אין
דאַטן ,אלנפאלס מון זי גרײכן בּיז 4
כע אויסנאַם די דערציילונגען פון אמ"ד- ,

שוין דערפאַר ,ווייל זיי זיינען פּשוטער,

סאַלידער און אינהאַלטסרײכער פאַר די
איבּעריקע".,

דער בּאַרימטער

יידישער

געלערנטער און ידאַיסט ,פּראָפ ,דוד
ראָזין ,דער אַרױסגעבּער פון דעם חפּרוֹש
התורה אשר כּתב רשב"ם" ,װאָס האָט

געקענט דיקס װערק פון זיינע תּלמידים

אין בּרעסלער ראַבּיוער:סעמינאַר ,האָט
זיך אָנגעטאָן אַכּוח און אָפּגעשפּאָרט
מ
אעןָאַ
קַקומ
 0טאָלער ,כֹּדי צו בּא
פּלעקט פון זיי ,עס איז אים אָבּער ניט
געלונגען.

דער בּאַוואוסטער

הירש רא

בּינאָװויטש פון דינאַבּורג (זע) האָט ניט
דורכגעלאָזט צו לייענען קיין איין בּיכל 

זײַן בּריוו' צו

חי"םייונה גורלאַנר,

פאר ,9681

גיט דיק אַלײן אָן ,אַז בּיז דאן אָן האָט ער
| שוין געהאַט אָנגעשריבּן  002חיבּורים אין יידיש,

דערפון אָפּגעדרוקט אהעלנט אין פאַרשײדענע
דרוקערייען פון װילנע און װאַרשע .אין די :07
קער און אויך אין די ערשטע  08קער אָרן
איז דיקס ליטעראַרישע פּראָדוקטיװיטעט נאָך
געווען גענוג גרויס און עֶר האָט װאָך אײן װאָך
|ויס
א

געשריבּן

פאַר

זײן פאַרלעגער

אויך פאַר אַנדערע אַרױסגעבּער,

ראָם,

אי

װי

אַז די

דערמאָנטע צאָל פון  002איז געװיס גאָר היפּש
געװאַקס ;.אין ח .ד ,ליפּפאס ,אסף המוכיר",
װאָס איז אַרױס ו ,881איז זי אָנגעגעבּן אַלס
 0אן דאָס זעלבע חורט אויך איבער די

ק|ליינע .נאָטיץ װעגן דיקן אין ,ספר זכּרון" ,און
אּאַזונדערע בּאַדײיטונג,
די בּיידע דאַטן האָבן ב
װײל זיק האָט נאָך דעמאָלט געלעבּט ,הגם אין
זיין גרויס באשײדנקײט,

אויסמײדנדיק יעדן שום

7
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האָט

פּרסום,

דיק געװיס

צו

נּיט געזאָרט

,פניא",
טצן סדר" ,ע

בא"

זאָרגן מיט אױיטענטיסן מאַטעריאַל די דעמאָל*
טיקע בִּיאָי און בּיבּליאָגראַפן .פון די הונדערטער

| ביכלעך דילס האָט זיך בּלויז קאלענערער

,דער ישובניק" און פילע /

אַנדערע אַזעלכע ,א רשימה פון דיקס װערק ,װאָס.
געפינען זיך אין דער וילגער שטראַשיביב"

טײַל

ליאָטעק,

אויפגעהיט און צונויפגעזצמלט געװאָרן; אנַרוי*
סער טײל פון זיי איז אװדאי אויף אײבּיק
פאַרלױירן געגאנגען{ .שוין אין די 06יאָרן איז
! דיקן שװער אָנגעקימען צינויפצוקליבּן אקאָמ=

האָט

ה .לונסקי

פאַרעפנטלעכט

אין

,ונזער טאָג? פון {} ,3291 2/און מיר ברענגען
א

זי אין לונסקיס סדר

אלףיבּית פו

(לויט דעם

די טיכלען; אין די פאַלן ,װאי דער פ"ג אָדער.

דרוק איז ניט אָנגעגעבּן ,איז עס ראָס; די ציי
פּלעקט פֿון זײנע בּיכלעך פּאַה גורלאנדן ! נאָך  /פער רעכטס באצײכנט דאָס יאָר ,די ציפעף.
האָט זיך עס נאָך

זײן טויט

װײניקער

ליעקס וי צאָל ז"ז) :

איינגע"

בּעלי חײם

אגרות

אָדער

געבּן זײן זוֹן גבריאלן ,בְוייעקב

הצָט אין זין

פאַרצײכנט

אױסגאַבּן

דער וכּוח צװישען מענשען מיט אַלע בּרואים
און חיות ,פון ר' קלונימוס איבּצרזעצט" (מ"ץ !--
, 2אדוימאװועקטלונג אָדער דיא אױסבּײיטונג",
,+ ,7דער אונגעבּעטענער גאַסט",14--17 ,

געמאַכט פאּרוּוו צו געבּן ,הגם ניט קײן גענויע

,ער
ד

לעסטיגער

און ניט קין פולע ,רשימה פון דיקט װערק,
איז געװען אגעװיסער משהיקלמן לנדא ,װעל.

{ גאַסט",

,וצר
א

הספרים?

פון

זײן פרינד,

,אורח?
ה

ניט

אַחוץ זײן
זער

(ז,)02 .

די

העבּרעישן

ערשטער,

טפרל
האָט

װאָס

אונצײטיגער
,68--87

בּעזך אוב
,די אורחים

דער

אין דוראַציסצָק",

,+ ,2דער איזישער סטודענט יווֹעף קסעי
מ|ענציק"17--64, , דיא אידישע קליידער אומ"

יכער האָט אין זײן סעריע בריו פון װילנע
דערציילנדיק
,-4
אין ,המליץ" ,תרכ"ח- 222 ,
װעגן די בּאַרימטע װילנער משכּילים און זיך

וועקסלונג", ,84---07 ,דער אידי שער פּאָסלאניק",
, ,406--0די נאכט פאַר דער חופה",62--08 ,
ד,יא איידעלע ראַכע אָדער דיא גקמה",44--57 ,

אָפּרופנדיק מיט דעם גרעסטן שבח װעגן דיקן
און זיין שאַפן ,אויסגערעכנט פאָלגנדיקע דיקס
טיפּורים ,װאָס ער האָט געלײענט געדרוקט.:

מ"ץ, ,34 -- 97 ,אַלטע אידעשע זאַגען ,אָדער

,דיא גלאָקקע פון באגדאַד", ,דאָס העמדיל",
,נחם דער שװצרצי
,דיא פריעדליכען בּרידער" ,מ
וועלדער", ,דיא פרוממע תרצה" ,דיא אַנטלאָי

ספּורים", ,24--67 ,די אַלטע ליעבּע ראָסטעט
,י אַלטע מאד"/ ,82--78 ,א,מעי
ניכט" 91 --61 ,ד
ריקאנער געשיכטע אָדער קיין שונא זאָל דיר צו
קיין זיין" 2 ,ט, ,48 ,99-16 ,דער אַנטלאָפעײ.

דער

שיין טאָד", ,איין

פענע טאָכטער",
|האַנד", ,דער
דיטשוב",

געשיכטע

,פחד בּלילות',
שנאָרער",

/דער

,ס אײנגעפּראָרענע שיף אויף דער אייזמעער",
ד

פון טירקיא",

,דיא טױדטע.

נער רעקרוטעל",

,דער פּרוש פון בּאַר"

פערשטויסענער,/,

נסיון",

יד

.

,י הים",, ,גאָטטעס וואונדער", ,חיים הנצחיים",
א
הנעלם',

,יורשט

שטיפמוטטער",

3דיא

,דער

ּ,בוד אב", ,ספורי ארץ +
אבּרבּנאל", ,גזרות תּ"ח" ,כ
הקוושה",

,קורות

ד,ברי יושר",

הדרת

ירושלים",

זקנים",

,אמרי.

בּינה',

,תּולדות ראָטהײ"

שילד", ,דער װײבערשער סוד", ,דער בדהן,
דער מלמד", ,דיא עגונה" , הורדוס" ,מעוז
הים", ,דער װאַלפיש", ,בּןיפדק", ,װײציקעל
אלליין", ,ר' שמעיה גוט יום טוב ביטטער" ,גיעקיי

לע גאָלדשלעגער", ,דיא
,דרייא

לאַנגע

װינטער

קדמה,
 -האַ

, ,22 -- 27דער

זעלביגע .פּערזאָן",

,44 -- 77

,דער

אָפֶּעקִין,

{ , ,42--27דיא אַקטיאָרקע אָדער דער פּאָדאַנע" ,
ַ,רױסגיטריבעגער אונ בּאַלד צוי
מ"ץ ,,22---67 ,א
ריק גירופענער

יאָזעף?

(פון גזרת תתנ"ו),

מ"ץ.,

 7,דיא בּיטערע אלמנה" ,װאַרשע--61 ,
, |26,ב=ּאָרוסקע דער שומר", ,84--17 ,דיא בּלוט
האַכצײט פון פּאריז", ,84--01 ,בּליצענדע װיצען

אָדער לאַכפּילען",
7

דרוק אברהם

דװאָרזעץ.,

,דער בּן יחיד", ,21 --57 ,נזרת ת"ת"

(אַ העתּקה

פון נתן האנאַװערס

,יון מצולה"),

בּהלה", ,לצך פּיללען",

די גײסטעף געשיבטען, ,14-=17 .דיא געקויפ"

רענדיל",

טע ליבּע אָדערר דיא ערסטע בילדונג אין דע
שטאָט געזער הערויס גיגעבין פאָן ארײזינדער אויף

געכט",

,דער

דאָס דינסט מעדעל", ,דיא נאַכט פון ט"ו כּסליו",
,כמי
,דיא פּיער יורשים", ,דיא בּיטטערע אלמנה" ,ח
יון", ,דער קאָסט אָבּגענעסענער אײדעם", ,דער .
גלגול"( ,איבּערזעצונג פון יצחק ערטער ,מיט.
װאַרשע,

אָפיצירסקער

מונדער אָדער חתן אוב כּלה אין אײן אוג דער"

דרוק

לעבענאָן,

,6681

ז"ז

ער .,צחויסגעטרי.
דק?,
,ר צד
, ,)86כבּית אברהם" ,ג
בּענער אָרים בּחור", ,טױזט שרעקעניש בּײם ערשי

דעם יים" ,מ"ץ, ,13--77 ,דער גלגול" װארשע/ ,
לעבּענזאָהן, ,86--66 ,דאס גרויסע געהײמניס",

 + ,7דיא גריזעטקע אָדער דיא גײטערקע 
,יא דריי מלא רחמים--
אוג פּוצמאַכערין" ,05--77 ,ד
דער צו נאָך צװײא לידער אויף פריטיג צו נאַכט
אונ אױף שבת צנואַכט ,אײַנע ריכטיגע איבּער*

דיק
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פון דיא .הײליגע

זעצונג

,42--31

געזיינגע",

סבך

הונד אַלס

|דרייענעס", ,84--27 ,דיא פרוען אָדער דער
ט
|וידעס ענגיל (מלאך המות) אין שפּאַן דער

-שדכן", ,021--87 ,הונדערט פֿראַגען אוג אַנטװאָר.

עהע (הײזליכען לעבּען)= ,װאַרשע 6 ,62--27דעױ

דער הירקאַן דעו" װעלט בּעקאני
טען", ,22--96 ,
טער רויבּער הויפּטמאַן פון פראנקרייך",42--717 ,

פּרוש פון בערדיטשיב' ,װארשע, ,25--46 ,דיא

,ער
ד

הויזלעהרער",

, ,84 --- 27אײן

געקליבען פון תּלמוד,

,סער הלכֿות דרף ארץ

חובות הלבבות א ,אנד", ,27 -- 17 ,װיגדערקע
(װיקטאָר) דער שטראָז אינגעל" ,װארשע--21 ,
, 6װיטצע איבער װיטצע אָדער אַנעקדאָטען,

,ויטצען אונ שפּיטצען אָדער אַנעקדאָ.
 ,22--7ו
| עטן? , ,44---37דיא װויסטענייא זאהאראַ?,
ב"א דעם
, ,0זיבּען דינסט מײדכען
רעהר מיט זיבּען קױיג אום צו נעמען
אױף טײא און זיבּען װירטינען אויף

--86
װאַסער
װאַסער
אײנער

הויכצייט אוג דער צו נאָך איין עטװאָס"---31 ,
,= ,48חייציקעל אלין" ,מ"ץ, ,62 -- 46 ,חכמי
יון אוֹ דברי חכמים" ,אין העכּרעיש און ידיש,

דרוק א ,דװאָרזעץ, 0211 --46 ,ר? טרייטיל--
דער קלײנשטעטישער נגיד" (צוערשט געדרוקט
אין דער ,װאַרשעװער יודישער ציטונג" ,7681

נומער  42זון װײטער), ,דיא יודען אין
ליטא" ,,ספּור; , ,74--17דער ליטװאק אין װאָי
לינען", ,04 --07 ,דיא לעבנס געשיכטע כון
נטע גנב", ,/6 -- 78 ,מוטער

 + ,7מיכאל בּרינדזע",

טאָבטער",

אוג

, ,21--67דער מיי

ליאָנער", ,84--86 ,,מלכּה והדסה"  ---אין זײער
פיינער היסטאָרישער רצָמאַן , , ,211 -- 78מעוז
הים אָדער דיא װיסטע אינזעל" ,דרוק ר' משה
יואל טיפאָגראף, ,04--46 ,דיא נאַכט פון ט"ן
כּסלו" ,ראָזענקראַץ,

אָדער

הנדח
, ,04 --709

דער

פֿאַרשטױשענר זאָהן", ,64--65 ,איין נייער מאָדי.
ישער שידוך", 22--86 ,דער סיום התּירה",84--86 ,
ארץ הקדושה",

?ספּורי

אַנאָנִים --36

דרוק

גראָף ,אַנאָנים,84--26 ,
מחבּר תּוספית יום

דװאָרזעץ,

ר' מ .טיפּאָגראף,

{ ,ספורי הורדוס" ,דרוק טיפּאָ.
,ספּורים

מהגאון בעל

טות ו'ל" . ,דרוק אברהם.
דער ערסטער נאבּאָר װאָט

46--481

ואר אין דעם יאַהר , ,62--17 ,"3281דעף פאָר.
טעפּיצניסט---איינע װאַהרע ערצייהלונג אַלס מוראַי
לישער זיטענשפּיגעל פאַר אונזערע ליטהוישע
יוגענד (קינדער)" 87--88, דער פאַרמאַסקירטער

,ער
פּראַנט---בּעארבֿײיט נאָך שיללער" .,011--78 ,ד
פּורֹים שפּיגעל? , ,04--07פייגעלע דיא עגונה
אונד דער זיטאָמירער ראַבּינער שילער" ,מ"ץ,
,+- ,5דער

פינדלינג.

אָדער

דאָס

געפונענע

קינד", ,26--57 ,דער פלוך פון דעם מאַראָקאַ.
נישען

ראַבּינער

ר'

דוד

,דער פּלעט אױף שבּת",

אַלטאַרוס",

,04--47

, ,64--21איינע

פעף:

צװויי קליינע קאַטערינסציקעס אָדער אײן מוראַ.
,65--41
לישעס בילד דער דאנקבּארקײט",
צעהען דרייערלעך װיצן", ,82--78 ,די קאַװנער
(גויד)",

בּריקע

,8-42

קארטוכע",

47--84,

(קורות ירושלים",

ספּור,

,דאָס
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קינד אין װאַלד" 2 ,ט ,,מ"ץ,55-:61 ,
,רויזע פינקעל דיא בּעל אכסניעטע אָדער
אוננאַטירליכע

טאָכטער",

, ,44--47אײנע

,08
דיא
הײזע

אין אפריקא? (צום סוף פּראַגען מיט אַנטװאָר.
טצן), ,84-:27 ,דער שאַץ מײסטער מאחמוד
,ער שביעים מאָלצײט",09--17 ,
אחמעט"  ,34--78ד
דער שדכן" ,טפּיר( 44--47 ,צוערשט געדרוקט אין
,וד
דער ,װ,אַרשעװער יודישער צייטונג" ,)33 - 42 ,ש

ורצח אָדער רוב און מאָרד" ,דרוק קאַצענעלענ.
בויגען, ,44--08 ,דער שװאַרצער האָן" ,מ"ץ ,
, ,12--8דיא שטאָדט הרס (געסװיזש)' ,דרוק
ראָזענקראנץ, ,63--88 ,דיא שטיפמוטער"---41 ,
 8גי שטיף מײדיל אײנע פּערזישע ערציי
לובג",

מ"ץ,02--67 ,

,דער

שידוך

אָן שדכנים",

/

ספּור, ,82--17/ ,שלום דער קאָראַבּעלניק"---77 ,
, 8שלמון ועזובה" ,מ"ץ,02--48 ,

,ר' שמעית

דער גוט יוֹם טוב בּיטער" ,װאַרשע,62--21 ,
,ר' שמעון בּאַרבּון דער ראַבּינער פון מײנץ
אָדער דער דרײיפאַכער טחוים (חלום)',44--47 ,
,דער שנאָרער" ,ספּור ,דװאָרזצץ,62 --66 ,
שעפּקע

דער

יאַנצִיצער אָרים בּחור אין אילון",

, ,04 2דיא שקלאַװערײי אָדע רדיא לײבּאייגענ.
שאַפט" ,בעארױבּעט לוט ביטשער סטאָו (,פעטער
אקדמה2 ,ט,76 ,65 ,314/--86 ,.
טאָם") ,מיט ה

פון זײנע אנדערע געדרוקטע װערק זײנען בֹאַ-
קצנט! ,פייגעלע דער מגיד ...פון דעם גהויסין
אונ װעלט בּעריהמטען געלערענטין א' בּערענ-
איבער זעצט אין אידעשע טײיץ פערי
שטיין,

קירצט ,אונ איין עטװאָס אומגיענדערט צוא ליב
אַנשטענדיגקײיט?, ,44--86 ,דער טויטער גאָס":
(.)1869

,ספור" מוסר

לונגען" (,)5081

געשיכטע"

אָדער מוראַלישע

ערצי.

,יהודית דיא צװײטע--רױבּער.

(,)24--47

,דער יודישער סולטאן"

(, ,)4781דער סאָלדאַטשקע סין" (6/181), דער
אידישער פריידיגער און נאַפּאָלעאָן דער דריטער"

( ,.,)7781עװוגעניאַ" --היסטאָרישער ראָמאן (,)9881
אין  8טײל ,איבּערה
מ-אן
ָ-
אן"
רלטא
,דער סו
,)8981
ראָם,
באָרן  (װילנע,
פ,
פון
דיא צװײא אונגלײכע בּרידער מאָטקע אוב

.

גד

= זק

-

הערשקע? 3116 ,רי שלומעלע---דעפּאָ בּאַקאֵל,
טאָװאַראָוו" (איבּערזעצונג פון לעװאַנדע,0 ,
,דיא שיינעמינקע" , ,)6881דער חון" (;)4781
קרעמערקעס
עדיא.
עשבּתי צבי" (מ"ץ ,)4681
אָדער

גאָלדע מינע

רין דורך

די בראָדער

איר אונזרע

זייא דארפען

עגינה--עס

פרויען פערשטײן,

װעי

װיא

זיך אין דער װעלט בּעגײן; .װי

זײ זאָלען איר הויז רעגירען ,אונ װי זיי זאָלען
זיך מיט מאן אוג קינדר אױיף פירען ,אונ דאָס
דער פּוץ אונ צירונג איז נור .אײנע הײלע פאַר
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חומש איף דיא סדרות בראשית

ויחי', ,דער

איזבּאַרציק .פון דער קהילה צופּעלופּע*--אַ איבער.
זעצונג פון אַ ,בּ .גאָטלאָבערס סיפור קול רגה

וישועה", ,דער אײדעלער דיב (גנב)" און נאָף .
קליינע דערצײלונגען ,ד,ער בּרטנורא ר' עובדיא-- --

סאיַפּור פון זיין נסיעה קיין ארץיישראל" , דבר
אעתּקה
בעתּו אָדער דיא בעלי מלאכות"  --ה

אוקאז װעגן בעליימלאכות,

קייזעוילעכן

אין רוסלאנד,

מעגן װאוינען

איבערגעזעצט אויף ײדיש

דיק

פין

אַז זײ

האָט

דעם קרבּףמנתת

אױך
און

אירונג אונ דאָס בּייא אונז אידען דאַרף זיין דאָט

אַסברא,

אז ער זאָל אויך האָבּן מִחֹּר געװען

פֿרידען" (אַנאָנים,

תּחינות,

אּתבייר דיקס.,
ניגער דערמאָנט אויך כ

גליק

רעכטע

ווילגע,

גור דער הז

,)5081

אונ דיא צינ",

,עוזר צינקעס

ווילנע (, ,)8681דיא יונגע בּלוט" ( ,)1881מימאל
לוי ראָדקינטאָן ,רדערדאקטאָר פון ,קול לעם",
האָט ארויסגעגעבן אין בּוכפאָרם, :דיא שעהנע

הײלענע דיא צװײטע ,אײנע היסטאָרישע געשיכ.
טע אויס דער צײט דער יאקאָבּינער אין פראַנק*

וואו עס איז בּאַשׂריבּן די שטאָט קאַטוױיליק ע--
אינזל+:אוטאָפּיע

א מין יידישע
 .אין דעם דאָזיקן

(דעם

מחכר

און

װערק

(כאַראַקטעריסטיש

איז דער געשפּרעך

אײנעם

א משכּיל,

צװישן

ראַאבַּינער.,

װעלכער זאָגט צו דיקן :ע.איר זײַט דער אײגי
ציגער װאָס איהר בּעלעהרט ,ציװויליזירט אונזעף /

דער

אידישע װעלט ניט נאָר פרויען און מעדכען און

אין דער שטאדט

פּראָסטע מענשען ,ניין ,זעלבסט די בּעסערע קלאי

לאגנרעס .פון דעם בּעריהמטען שרײבּער אײיק
מאיר זיק"( ,נױאָרק ,תּרמ"ט ,בדפוס של ,הקול",

דיק האָט

|סען מענשען ,לומדים און משכּילים.)"..,
אויך איבּערגעלאָזט אין כּתבייד :עבּאורים למררש

זין  ,)84אין קאצענעלענבּויגנס קאַטאַלאָג װערן

רבּה"/ ,חופּת אליחו"--אַ זאַמלונג פתוּןלמודישע

,דער

זאכן,

רײך

,9071

אָכּיגער

ועלכע

האָט פּאַסירט

איוישער העלענע

אויך דערמאָנט:

מיט

,דער עגיפּטישער המן",

מאמרים  -װעגן דריי,

פיר,

פינף ,זעקס

װי למשל, ,דרײ זאַכן האָט הקב"ה פינט" .
פּוסטער מיוחס'", ,דער פּאָלנישער מאַגנאַט",
,דער פאַלשער פּרינץ", ,דיא צװיא גאָרינדיגע  /אאַזיוו ,לוט לנדא האָט דיק געאַרבּעט אויף .
ליבּע", ,צװיי שוועגער" ,אין עקול לעם" האָט  א װערק פאוצר מלים" ,געקליבן פון תּלמור/ ,
דיק אויך פאַרעפנטלעכט אַ דערצײלונג פון פאֲרי
צײטיקן ענגלישן לעבן ,דער אָדעמער פּאַסאַזירער"

האָט זיך אויך

און ארי װיצן און אנעקדאָלן,

מדרשים ,ילקוטים אאז" די ריין העבּרעישץצ 
אויסדרוקן ,צו בּאַרײכערן די שפּראַך מיט גײטיקע"
נייע װערטער ,װאָס זיינען ניטאָ אין תּנך .דער

פֿאָלקסבּלאַט" ,חי

בּאַרימטער קאָמענטאַטאָר פֿון תּלמור בּער ראַט.
נער -,װאָס זיין איידעם איז געװען גנבריאל דיקס

די טיטלען פון דיקס כּתביידן ,װאָס געפינען זיך

זון ,אַפּראָװיזאָר ,האָט אגב אויסגעניצט דיקס
פאַרשריגענע פּשטים אין פּשטלעך אױף מדרש
און אויף שװעתע פּסוֹקים פון תּנך--,דער כֹּתבש

יןשען
וקטד אי
יײלי
עאַט
אויך בּ

לונסקי אין זיין דערמאָנטער רשימה ברענגט אויך
אין מוזיי פון דער יידישער היסטאָריש-עטנאָגראַפי=
שער געזעלשאפט א" פשו.ןאַנ--יסקי ,פון וועלכע
א היבשער טײל איז קײנמאָל ניט פארעפגטלעכט גע*
װאָרן װי, :החיים הנצחים  --דאָס אײביגע.
לעבּען",

סיפּור

(לנדא דערמאָנט

עס אַלס

דרוק,

יד פון זײַן העבּרעישן

ספּור ,הבהלה אשר היתה

ביר ההרס בּשנת תקצ"ה מאתי המחבר אין כּסף
(כלומר ,מסכת עניות") מילידי װילנא הבירה"
האָט שאול גינזבּורג פארעפנטלעכט אין אהעבר"
 11מיט אַן אריינפיר אלקורות הבּהלה" בּשנת

,ויזענד אוג איין
װוי אויך די מעשה {גריצדק"); ט
נאַכט--אַראַבּישע ערציילונגען ,ד,עד טױטערגאַסט?--
סיפֿור ,מ;איר עלדאָראדאָ?--סיפּור ,מ,עשה גר צדק = --תקצ"ה (אױף יײדיש האָט עס דיק אָפּגעדױוקט
דיא געשיכטע פון װילנער גר צדק גראַף פּאָטאָצקי"  /א"ט ,די שטאָט הרס")---,װי געזאָגט ,האָבּן א סך
(געדרוקט אין דער יודישער װעלט" ,)/ ,3191
דער פיסקאַל אוג דער טראַנספּאָרטירער?--טיפּור.,
איינע פאַרגלייכונג צװישען צװײ אידישע געי
מיינדעס" ,יז / 0011קורצע ערציילונגען ,װיציגע

געשיכטען",

דיא רבנישע

מצבה

אויף אקבר

בּיכלעך דיקס אױסגעהאַלטן

אײניקע אױפֿלאָגעס! .

דערבּיי זײַנען מאַנכע בײים איבּערדרוקן געעני
דערט געװאָרן ,די לעצטע אױסגאַבן דיקס האָט.

די פירמע ראָס שוין געדרוקט אין גרויסן פאָרי
מאַט אויפן שטייגער פון די ראָמאַנען פון שמ"ף .

פון אַ שניידער", ,אוצר התּורה---א נײער טײץ | א .אַנד ,לױט מאיטטילונג פון דעם װילגער בּוֹב.

/
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הענדלער

קאצענעלענבויגן ,זאָל די פירמע

ראָם

האָבּן פאַרקויפט אלע הונדערטער קלײנע בּיכלעך
דיקס דעם פאָטער פֿון די איצט בּאַקאַנטע װאַרי
שעװוער בּוכהענדלער און פֿאַרלעגער ברידער לע

,דיא יודען אין ליטע" באַמערקט דיק ,אַז ,מען האָט
איר געװירדיגט איבּער צו זעצין אין פּױיליש אין דעם

קאַלענדער" (,)1781

{רשומות" ,ב' ,ז"ז ( 004--804צוויי בּחיוו דיקס

װיןיעפּשטײן ,און די גרעטערע װערק האָט אָמי
געקױפֿט קאַצענעלענבּױגן ,אַבּער איבּערגעדרוקט
האָט מען זײ שין מער ניט,
אַ פּרווון-
אאָדערנע
גיט קיין געלונגענער ,אַרױסצוגעבּן מ

, 4דער יודישער דלות אין די בּעסטע װערקע פון .
אונזערע פאָלקסישריפטשטעללער" ,אין דער בּ,ײילאַגע

אוֹיסגאבּע פון דיקס ,געקליבענע װערק" איז
געמאכט געװאָרן פון פ"ג ש ,שרעבערק ,מיט

צו"ם יודיש'ען פאָלקסײבּלאט" 041 ,8881 ,י .סלמ,אָלענ"
,שחר" ;943 ,?/ ,צבי=ניסן
,סע ברוסיא" ,ה
סקין ,מ

1ו--
א הקדמה פוֹן ד .ק--על (װארשע ,2291 ,ב
ז,ייציקל אַלײן" ,ד,אָס רענדעל", ,די אורחים אין .
דוראַטשעשאָק", ,אַ פאַרדריעניש

גינצער?; | 1בּ,---.יהודית

אָדער

ר' שמעון

די צוייטע", ,שׂמאַיע

גוטייומיטוב בּעטער", ,יודעל שלאבאָנער אָדער
די שײנע מינקע"/ ,דאָס געפונענע קינד"),
פֿאַר דיקס טראדיציאָנעלן יידישן מוסריסטיל איז
זײער כאַראַקטעװיסטיש דער שער פון זײן קלין

בּיכעלע אספף

אמרי בּינה--דאש איז אַזוֹ אספר

וואש איז אין

אונ דברי

זיך כּולל דברי מוסר

חכמה אונ ספּרים יקרים ,אין קורצע מאמרים
ואש זײייען מלוקט פון ספרים מפוארים .,צשׂ
האָט נאָך קײנער אַזעלבְשׂ גילעזין ,װײל זײא זײי
נען נאָך ניט גידרוקט גיװעוין ,וער עש װעט
זיא נור ערבּליקין װעט זיך מיט זײיא ערקװי"
קין"{ די הקדמה צו דעם דאָזיקן קלײנעס בי"
כעלע סענטענצן איבּער עתהלוכות עולם ,שלום

הבית ,הנהגת אדם"

אאז"װ הײבט זיך אָן מיט

,איינע קליינע העטענעס" אין גראַמען; פון זי
נע אַנדערע גראַמען קומען דאָ אַרײן העתקות
פון אעַפּיטאַפיע

אויף בּנימין

לין) און פון אבן עזרא.
זײנס

אַ װערקל

פרינקעל

דיק דערמאָנט

(פראנק.

אויך

;דברי יושר" ( ,)4681װאָס {איז

העכטט בּאַריהמט פון א סך קענער ,אונזערע פרויען

אוג טעכטער קויפן עס ניט ,פאַר זײא איז נור
גוט ב
אּאָבּע מעשה אוג װײטער גיט" ..אין אן
אוענדונג צו דער
אַנדער אָרט ווידער ,אין זיינע ו

לעזערין,,

בּאמערקט ער ,אַז שרײבּן השכּלהיזאכן.

אויף לשןיקודש פאַר די מאַנסבּיל די פאנאטי. .
קער װאָלט סײ װי געװען ניט פּראַקטיש---בא'
ראַקטעריסטישע הקדמות ,װאָס זיינען װיכטיק פא
דער בּיאָגױאַפיע און װעלט אָנשױוּנג דיקט ,געפינען
זיך צ"א אין די פאָלגנדיקע בּיכלעך זיינע, :שעפּקע",
פדיא איידעלע גקמה", ,די אלטע ליפע ראָסטעט ניבט",
;שלום דער קאַראַבּעלגיק", ,דער שבעים מאָלצייט",

,באָרוסקע דער שומר", ,דער אידעשער שטודענט
| יוזעף קסעמעניצקע", ,דער אַנטלאָפּענער ר,קרוי
(טעל", ,דער ערסטער נאפּאָר" ,אנטע גנב" ,װעגן

צו חייםייונה גורלאנד); משהיקלמן לנדא, ,המליץ",
,מר'ס משפּט?,
תּרכ"ח 421 ,עספר זכּרון" :ש"ע ,ש

/צפירה",
גאָלאָמבּ ,אין ה

 06-951הלל

תרנ"ג,

נח שטײנשגיידער" ,מליץ, ,01 ;81,עיר װילנא",
ח' ב' (אין כתבייד ,בי זײן זון פּראָפֿ ,דוד
מגיד) ; יהודה גרמיזא ,המלין ,/תּרג"ג;72 ,

ת  ,0.אין . 8204008קא ,3091 ,4611
אויך קורצע נעקראָלאָגן

אין ,האסיף"

;4

און ,לוח

אחיאסף" ,תּרנ"ד, ,הױיז:רײגד" ;111 ,ל ,זאָלאָט.+
קאָף/ ,א מעשה װעגען מעשיות אָדער 8גליק
איבּער דער זשאַרגאָנישער ליטעראַטור" ,אין
{דעם שטאָלט*אנצייגער? א"ר פון פיליפ קראנץ

און אברוים שאַרקאַנטקי ,ב"י ,1 ,2981 ,ז"ז --21
3

ר ,גריינין ,ה,צופה" 01 9111 ,3091 ,אין

7טאָג" ,,נ"י,2291 ,

אין נבּיכער"

איבּערגעדרוקט

וועלט"; א ,ליטװין ,אין ,צוקונפט",1{ ,5091 ,
און זמ"ב ,לעבּען און װיסענשצפט"; ד"ר י ,ל,
קאַנטאָר , דאָס לעבען" ,פּט"ב01 ;1 ,5091 ,
װילנער װאָכענבּלאַט" 411 ,2191 ,מ ,י בער"
דיטשעווסקי ,יודישע כּתבים" ,שׁ ,זיז ;9-301

א 5 ,הּאַפּירנאָ , ס0זעאנסקס,3 ,1 ,111--11 ,
שא

ל

דרי

ציטראָן,

זיז ;72--3

ל .װינער,

ליטערארישע

,}{}.

דורות",

},

ז"ז / }211--961

ד"ר מ .פּינעס ,די געשיכטע פון דער יודישער
ליטעראַטור" ;641 --041 ,{ ,שי ניגער, ,די
יודישע ליטעראַטור און די לעזערין"9 ,ן --51
 01 451 ,125 ,93-04 ,9 6אמ"ד וכתביף.
העברים" ,אין /העבר" ,ב 451 --- 041 ,און

,אחיעבר".,
,2

0

ב'ן

 01אין  דאָס נײע לעבן",

 } 6מ .װײנרייך,

אין ,אונזער טאָג" ,2291

(איבּערגעדרוקט אין ;ביכערײװעלט",2291 ,

ז, 41 2611 ,א .מ ,די און זיין רעדאַקטאָר"
(װעגן ד ,ק--עלס אױסגאבּע פון דיקס /געקל=
בּענע װערק") אין ,ביכער:וועלט"/ =-243 ,2291 ,
 0נח פּרילוצקי , דאָס געװעט"291 ,54--62 ,
װינטער און װינשע ,זג4/ז,610 601. 60021

 4 5-206מ .גרינבּוים008 40646- ,ו4טן 61סן
1ט2ז6111

,6

3

 ,21ש;/11 ,88 :1

,אוצר ישראל"; ישראל דאַװירסאָן ,תו צ9טסוג
1421611.1

 ,/1191006נ"י686--48 ,7091 ,

537

יו

דלוגאטש  ---דעלימש

|

דלונאַטש מאָני (מנחם-מאָנעם) --

פון אַלט-קאָנסטאַנטין ,װאָלין .זיין ליטע- +

ראַרישע טעטיקייט האָט ער אָנגעהױבּן
סוף די :06קער יאָרן אין חקול=מבשױ",

וואו ער האָט פאַרעפנטלעכט ארַיי פע=+

ליעטאָנען און אַרטיקלען ,װי װאַ חסי?
דישע מלוה מלכּה"

(,)82 -- 42 ;0781

ײרעדען איז שלעכט--שווייגען נאָך ער+

גער" ( ,)13 ,0781זנייצייטונג"' (,0781
= ,)84װאַנגעריבּען אמַאָרדע

אונ ווייס"

( ,)25 ,0781זמשל ומליצה  --דיא פער?

מישונג פון דער נאַטוֹר מיט אַלע איהרע
אײיגענשאַפּטעןײ ( )5 ,2781אאַ"זוו .שפּעטער.

:

יו

:

655

טיעמנע חושכדיגע מיינונגען ,פאַרשטאָפּ:
טע פּויערשע קעפּ ,פאַרשטיינטע טאָטער=.

שע הערצער .דעספּאָטישע געבּלאָזינע
גבירים .געגעצטע גישטאָפּטע למדנים,
פּוסטע נאַרישע קאַלטע אַריסטאַקראַטען,
ווילדע פאַנאַטישע הייסע חסידים ,פוילע -
פאַר

אימפלייטיגע

דאַמען ,צוקראָכינע.

פּאַװיאַניטע דריבּקעס"; דאָס בּיכל ,װאָס
איז פול מיט וויצן ,חכמהלעך און פּאַ=
ראָדיעס ,אגָפעּשטמאַקלאָזע און גראָבּע,
איז אַ סך מאָל איבּערגעדרוקט געװאָרן
(אַזױי איז אין  5981אַרױס אין װאַרשע
ביידע
די :7טע אױפלאַגע ,זי"ז ,)86

האָט ער פאַרעסנטלעכט אבַּוך א"ט ווערק האָבּן ניט קיין שום ליטעראַרישן
דעד עולם התהוניק אָדער דער מּוֹילֵיי ווערט ,אָבּעו זיינען זייער ריך מיט
ווערטער און ווענדונגען פון װאָלינער
שער בֹּר מינן  --איין אויסגעציכענט
יידיש .פון זיינע אַנדערע זאַכן איז
פרעליך סאַטיריש ערצעהלונג װעלעכס
דער געוויסער פּױילישער צדיק ר' מאָשע.
קיִן קוצעפּערדיק ערצעחלט יצצט נאָכין

טויט דיא אַלע זיינע זאַכען װאָס האָט

נאָך בּאַקאַנט :חדער לאַכעדיגער װער- +
טעלזאָגער"" ( --לעמבּערג,)3881 ,

האָט

איבּערגעלאָזט אויך אײניק ג װערק אין
כּתב-יד; איינס פון זיי האָט זיך פאַר

איבּער געזעהן אונ איבּער געהערט דאָ
דער מלחמה געפונען בּיי ה' צוקערמאַן,
אויף דער װעלט פון דער גאַנצער צייט
אָן צייט מען האָט אים אַראָפּ גילאָזט אַזון פון ד:ם װאַרשעװער פאַרלעגער
פונָם עולם העליון אַהער אויף דער | אברהט צוקערמאַן - .אַ קאָרעספאַנדענץ +

װעלט ער זאָל זיך דאָ אַרום דרײען

אויפין עולם התּוהו" (אַרױסגעגעבּן פייוול
מאָלדאַװסקי ,מוכו:ספרים פון בֹּאַרְדי=
טשעוו ,5781 ,זין  ,071מיט אוַוידמונג
אין גראַמען דעם זמשכּיל היקר ,איש.

פון ד .איז אויך

געדרוקט געווען איך

ייוד ,פאָלקסבּלאַט",22 ,2881 ,
סאָלאָמאָן בּיכערפרעסער (ש"ע),

י,ודישער

פאָלקסבּיבּליאָטטק",

אין ש"ע--ס

5
--533
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דעליטש פראַנץ -- 3181 011|32

ווו )0 4/געבּ ,אין לייפּציג ,בּאַװואוס=
תּבונות ויקר רוח מוה' ישעיה װאָטמאַן
נ"יי)  --אַ געפּלױדערײ פון געמאַטערטע | טער העבּראַיִסט ,ניט פון ײידישער אָפֿ-
חכמהלעך ,דערהויפּט קעגן חסידים און שטאַמונג ,הגם מהאָט אים פאַר זין
גרויט בּקיאות אין דער תּלמודישער
גוטע יידן ,נאָכגעמאַכט י ? לינעצקין.
|נפאָּאךָפּולערער איז בּשעתּו געווען זיין און רבּנישעד ליטעראַטור און פאַר זיין
זאַמלונג א"ט זדיא װעלט מסורה  --צו סימפּאַטיזירן מיט יידן ,פאַר זיין שאַרפן
זאַמען גיקליבּען ,צו נויף געזשעבּרעט .,אַרױסטרעטן קעגן אַנטיסעמיטיזם ,טייל
מאָל אָנגענומען פאַר אייַדן .כּמעט זיין
צו נויף גיקלאַפּאָטשעט ,פין אַלטע פאַר
גאַנץ לעבּן פאַרבּראַכט אין ליפציג. ,
'שימעלטע ,פאַר צוויעטיטע יודען ,טיפע
וואו ער איז זינט  7681געווען פּראָפע?
עגאַיסטישע דעות ,בּיסטרע ווילדע חאַ:
סאָר און  6881געגרינדעט דעם =0801
װיסטע זיטעף
פינסטערע
יראַקטערין,

דעליטש  --דעמאנט

0

797

װזטמ41װס 9411621נזטס!ג0טן וחט?ט} (גיט צו"

נויפמישן מיט דעם ענלעכן אינסטיטוט
אין בּערלין) צו בּאַקענען די יידן מיט
קריסטנטום ,האָט אויך איבּערגעזעצט צו?

זאַמען מיט יע"ס (זאַלקינדסאָן)

דעם

ײבּרית החדשה" אויף העבּרעיש און האָט
זיך דערװאָרבּן אומגעהייערע פאַרדינסטן
פּאַר דער העבּרעיִשער פלאָלאָגיץ ,לֵי:
טעראַטור:געשיכטע ,בּיבּל-קריטיק און
עקזעגעטיק .אין זיין הויפּטװערק זט/
6

)6381( )6100186461 60/ 060091041

8

|

4

אַ סך חידות ,משלים ,רעטענישן ,אויך
אקַאָמעדיע יײדער כּל:בּוניק" און אפַֿאַ

ראָדיע חקצור שולחן ערוך על קאָרטן:

שפּילן" ,נאָכגעמאַכט דאָס לשון און
דעם סגנון פון שולחן ערוך בּכל משפּטיו
ודקדוקיו ,אַבּער בּטנע אגַרויסער עניוו,
תּמיד געװען אַנחבֹּא אל הכּלים ,און
קיינמאָל האָט מען בּיי אים ניט געקענט
פּועלן ,ער זאָל לאָזן פאַרעפנטלעכן זײ.

נע זאַכן ,פון וועלכע עס זיינען איבּער-
געבּליבּן

שטאַרקע

אין

כתב-יר

בּענד,

אױף

עטלעכצ 

בּיי זיינע זין (דער

אַן אַפּטײקער ,דער

ו-ן
מערע -
שטער
על

ווידמעט ער די ז"ז  28--08דער איידיש?
וועלכע איז .,יינגערער---יוסף אַן עסטרייכישער מילי=
דייטשער ליטעראַטור,
טער:דאָקטאָר) ,װאָס לעבּן שין ניט
אמת ,געשריבּן גיט אין ריין דייטש,
מער ,און וואו עס געפינען זיך איצט
נאָר אין דער יידישער אומגאַנגשפּראַך,
זיינע כּתבים ,איז ניט בּאַוואוסט ,אֵיינל.
װאָס איז פון העכּרעישע ,מאַװרישע,
קע זאַכן ד--ס זיינען דאָ בּיים לעמ?
ראָמאַנישע און צפון:אײיראָפּעיִשע גרונד=
שטאָפן צונויפגעשמאָלצן געװאָרן אין .בּערגער משכּיל ה' איסידאָר פּרעטשעפּ
(אים האָבּן מיר אויך צו פאַרדאַנקען די
אַ וואונדערלעכן אָרגאַניזם",
דאָזיקע ידיעות ועגן ד ,).װי למשל,

דעמאנט װאָלף (אֵיום -- 0381כ"ה

תּשרי  )7981גֶעבּ ,אין טאַרנאָפּאָל ,מזרח:
גאַליציע,

אין

אַן אַרעמער

פאַמֿי:

זײַן הומאָרעסקע אין יידישע גראַמען
מיט אַפּתיחה אין העבּרעיִש א"ט אחורבות

אןַזױ;
חעלם" ,װאָס הייבּט זיך אָ

אין דער
ליע = ,אין אױסגעװאַקסן
סביבה פון יוסף פּערל און מיט גרויס
התמדה זיך אָפּגעגעבּן מיט זעלבּסט:
בילדונג ,ער איז געװען אַ שאַרפאַר

'

פון בּראָדט מפּלה ווילסטו הערן,
ן
ע
וי די אָרעמע שטאָט איז געגאַנג
ו
צ
ד
נ
ו
ר
ג
+

וי מ'האָט אונזער האַנדל געטון צעשטערף
זאָל איך דיר דערצײלן אַצוֹנד!
שוין אין דער צײט ,אַז די גרויסע כאַלעריע
האָט געהערשט אין דער שולגאָס מיט װאוט,

מדקדק ,האָט זייער שיין געשפּילט פידל
און בּכלל געהאַט אשַטאַרקע ידיעה אין
מוזיק.

 6יאָר איז ער געװען

לערער

אין דער יוסף:פערל-שול אין טאַרנאָפּאָל,
דערנאָך ,אַרום  ,5581איז ער איינגע:
לאַדן געװאָרן קיין בּראָד ,און איז אין
דער אָרטיקער יידישער שוֹל געװוען 24

ואר לערער פון פּוױליש ,קאַליגראַפיע,
צײיכענען ,און געואַנג.
שריבּן ,דערהויפּט

ד .האָט גע?

שירים אין דײיטש,

דעמאָלט ,אַז דער בּעל-אמתי,
האָט

אָנגעהיבּן

צו

דער פּײינער בּריה,

פֿאַרזאָרגן די

שטאָט;

| שוין נאָך דער ערשטער גרויסער שרפה,
| אַז גאַמילער האָט געמאַכט

בּאַנקראָט,

דעמאָלט ,אַז אויף די סוחרים איז געווען אַמגפה--

| איז שוין צייט געװען צו אַנטלױפן פון בּראָר. +

רעמאָלט האָט דער עולם נאָך געהאַט אויף הוצאוף.

און האַט נאָר געקענט אויספירן גאָר אלדינג {
דעמאָלט האָט מען נאָך אין אַבּראָדע* געהאָט

-

א טעות,

יי

זונדערער ליבּשאַפט  ---אין יידיש ,האָט

| מ'האָט אים געהאַלטן פּאַח אַבּריה,
געשייט
און פלינק,
|
שַיר ,װאָס ער האָט געשריבּן אויף זיך
א

אין די דאָזיקע שפּראַכן ,האָט פאַרפּאַסט

פאַר זיין טויט ,איז אויסגעקריצט אויף
|
זיין מצבה אין בּראָד,

פּויליש און העבּרעיש ,אָבּער מיט אַבּאַ:
אויך זיך פאַרנומען מיט איבּערזעצונגען

|

|

()42

'

| 937

|

|

דעמביצער

דעכבּיצער  -וואל-דוד  (י"א אדר
| --6881ץן 4291 03/געבּ .אין קראָקע,

זיין פאָטער,

-

|

:

04

-

 -זדיבּוקײ (קראַקע .)2291 ,האָט אויך געדרוקט |

אייניקע איבּערזעצונגען,

דערהויפּט

פון /

הרב ר' פּנחס-אליהו ד.,,

גריכיש ,אין די פּ"צ:יסטישע אָרגאַנען,

דער ממלאימקום פון קראַקעװער אב
בּית:דין (אַ נעקראָלאָג אויף אים פוֹן פ,

שפּעטער אַלס מיטגליד פון חבּונד" האָט
געערהאַלטן פאָרלעזונגען און געפירט

אב תּרפּ"בּ),

| ה ,װעטשטיין אין קהצפירה",

אַרבּעטערקוױסן

ואו עֶר

אין קראָקע,

האָט אים געגעבּן אַ שטרענג רעליגיעזע.

איז אגעַוויסע צײיט

אױך געװען

סע;

דערציונג ,געשמט אַתלּסלמיד:חכם און

קרעטאַר פון ראַבּינער-סעמינאַר.

חריף ,צו  81יאָר בּאַקומען אהתַּר?הוראה

איו געשטאָרבּן

ער

אוֹן צו  02יאָר געזאַלט ווערן דיין ,אוג:
טער דער השפּעה פון זיין ייִנגערן בּרו:

קראַנקהײַט,

דער ,פּסח ,געקומען אין בּאַרירונג מיט
דער יידישער אַרבּעטער:בּאַװעגונג,

זיך

אָפּצוגעבּן מיט וועלטלעכעף.

אָנגעהױבּן

נאָך אַ לאַנגיעריקער /

דניאל, ,די נײַע װעלט";1291 ,
| אין קראָקעװער

א .פאַלעק,

 4/10061201ץשסא( 1291 ,וועגן

דער איבּערזעצונג פון ,אין דער שװ"ץ"
קראָלאָג אין ,אונזער פֿאָלקסצײטונג",

בּילדונג און פרעמדע שפּראַכן ,אינגיכן

בּאַקומען מאַטורע ,זיך פאַחאינטערעסירט
מיט דער יידישער .שפּראַך און ליטעראַ;
| טור און געאַרבּעט אויף יידישע איבּער:

0

דעמבּיצער סאָלאָמאָן 
(א|92

=8881-

)

.

געי/

מלמ).
געב .אין

זעצונגען פון גריכיש (די טראַגעדיעס פון

קראָקע ,אַן אייניקל פון דעם בּאַוואוסט.
קראָקעװער רב און היסטאָריקער ר' חיים? -
נתן ד ,האָט אַרױסגעגעבּן אין יידישער

אױסכילאָס; ,איליאַדעײ פון האָמער) ,פון

שפּראַך ,אָבּער מיט לאַטײנישע אותיות

פּויליש (די /אימפּראָװיאַציע"
קעוויטשעס

,704120

פון מיצ:

זיינע /סאָנעטן פון

אייניקע זאַמלונגען שירים ,װי חלעבּענס?
קלאַנגען" (קאַסעל ,)7091

קרים? ,װיספּיאַנסקיס ײבּאַלעסלאַװ דער

וועלטען"

װאַגער") ,פון העבּרעיִש (שיר השירים) א,
אַנד = ,פון וועלכע פאַרעפנטלעכט .בּלויז.
יוליוש סלאַװאַצקיס ;אין דער שװיץ"

(אַנטװערפּן ,)2191

(קראָקע ,0291 .,ז"ז  )02א"פ יואל יאָע:
לאָן ,שטרעבּנדיק צו זיין געטרײי אַלע
גיאַנסן

פון דער

דאָזיקער גרויסער.

פּאָעמע ,האָט ד ,געפּױװוט שאַפן ניט
גאָר נייע װערטער ,נאָר אויך נייע סו2
פיקס:פאַרבּינדונגען,

און דערפאַר האָט

ידי דאָזיקע איבּערזעצונג אַ װערט בּלויז
| אַלס מאַטעריאַל,

אַ גאַנץ

אין אײניקע כּתטים--

אינטערעסאַנטן,

'בּפרט

פֿאַר 

פילאַלאָגן ,האָט געאַרבּעט אויף אַ יידי:
שער טערמינאָלאָגיע פון עקזאַקטע וויסג:

שאַפּטן אאיובןּערגעלאָזט אויף דעם געבּיט
| מאַטעריאַל ,איבּערגעזעצט אויף פּױליש.
צוזאַמען מיט י .ראָטערסמאַן אַנ:סקים 

(בּערלין ,)0191

,פאַרלױרענע

/פון מיינע

טעג" (פראַנקפורט  ,)1191װװאָלק:ן"

אשװאַרצע בּלעטער"

(בּערלין  ,)3191און אגַאַנצע ריי װערק -

אין פּראָזע-אין דייטש און האָלענדיש ,אויך

פּאַרעפנטלעכט שירים ,דערציילונגען און
קריטישע אַרטיקלען אין פֿאַרשײידענע
יידישע ,דייטשע און האַלענדישע צייטף 
שריפטן ,,אַרױסגעגעבּן אַ זאַמל :העפט
אין

דייטש

שטענדיקער

0690

,60

מיטאַרבּעטער

לינער /5ז2שזסץ א ,אַנד,
זיינע זאַכן

זיינען

געװען

פון

אַ

בער? 

איניקע פון

איבּערגעזעצט

אין

פּויליש ,אונגאַריש און פראַנצויזיש און
אַרטיקלען װעגן אים זינען ערשינען
אין פערשיידענע דייטשע און ידיש:
דייטשע צייטשריפטן ,אין יידישע אותיות.
אַ זאַמלונג א"ט ,פאַרקלונגענע צייטןי (פ"ג.

+

|

14

דעמביצער  --דראַכלע ד-ראַ-פּקין 

י-

|

-

2427

מאַקס ניימאַן ,בּערלין ,4291 ,זיז  ,96מיט

 ,2זופריינד"- ,חהיינט" , חמאָמענטו,

ווערק) ,װאָס אַנטהאַלט /װסאַציאַלע לידער",

זינט  3291 081רעדאַקטירט די װפּאָ /
ליעסער שטימע" אין בּריסק (צוערשט

אַ רשימה

פון

זיינע

פאַרעפנטלעכטע

זיידישע לידער? -און ,אַלגעמײגע לידער",

אין אַלטמאָדישן לירישן שטייגער,
דעמבּיצער פּסח (ל"ג בּעומר --9
) געבּ .אין קראָקע ,אבַּרו?
|
דער פון יואל:דוד ד ,אײנעױ פון די
גרינדער פון דער ידישער סאָציאַל;
דעמאַקראַטישער פּאַױרטײי אין גאַליציע,
זינט 8091

מיטגעאַרבּעט

אין /סאָציאַל?

דעמאָקראַט" ,וועלכן  9191אויך רעדאַק:

יטירט 41--8091 ,געלעבּט אין בּעלגיע,
שווייץ ,לאַנדאַן ,געדינט אין דער עסט?

רייכישער אַרמײ; שפּעטער זיך בּאַזעצט
ווידער אין קראָקע אַלס דירעקטאָר פון
אַ האַנדלסהױז ,געשפּילט אַ ויכטיקע
ראַלע בּיי דער פאַראייניקונג פון דעם
;בונדי פון פּױלן און גאַליציע ,אין דער
יוגנט?בּאַװעגונג אין גאַליציע,

אַלס הי

סער קעמפּער פאַר יידיש געווען איינער
פון די גרינדער פון דער שול:געזעל:
זיך בּאַטײג
שאַכּט קאונזערע קינדער".
ליקט אין די אלעבּענספראַגען" א ,אַגד.,,

אויך א"פּ פּסח ,פּאַװעל,

דראַכלע מאיר-הערש (|--8881 9/
| ) געבּ אין בּריסק ,אקַורצע צייט .
געלערנט אין חדר ,פרי געבּליבּן איַתום,
זיך געוואַלגערט בּיי קרובים און אין דער
פרעמד ,פון צייט צו צייט אויך בּיי דער
מוטער אין קראָקע ,צו  21יאָר אַװעק
צוֹ אַן אינכּינדער ,שפּעטער געאַרבּעט
אין אַ קאָנװערױטנפאַבּריק 31--9091 ,גע:
דינט אין מיליטער ,דאַן געוועזן לערעף 

און פאַרװאַלטער פון דער ידישער
פאָלקסשול אין טערעסנּאָל ביו ,3291
געדרוקט לידער אין לעמבּערגער וסאָ2
ציאָלדעמאָקראַט" ,9091 ,און דערציילוג;
גען אין די װאַרשעװער צייטונגען זנייעסי,

וועכנטלעך,

פון שִװן4291 02

צװײי מאָל

אַ װאָך) ,אַרױסגעגעבּן אויך  01נומערן

פון אַ װאָכנצלאַט

;פּאָליעסער לעבן,

אין די דאָזיקע צייטונגען פאַרעפנטלעכט
אויך פּאָליטיש:געזעלשאַפּטלעכע אַרטיק:
לען א"פ ,46120

דראַפּקין ציליע (ו--. 8881 12/81
| ) געבּ .אין בּאָבּרויסק ,ווייס?

רוסלאַנד .איר פאָטער ,יוסף:יונה לעווין- ,
װאאַַלד:סוחר ,איז יונג געשטאָרבן פון
שווינדזוכט; דער.
צויגן געװאָרן אוג.

טער דער השגחה
פון איר מוטער,
פון דער אָנגעזע?
פּאַמיליע
ענער
געָ= 
גאָלאָדעץ,

לערנט אין אַשול

אין בּאָבּרויסק און
דאַן אין דער נאָװאָזיבקאָװער גימנאַזיע
און נאָכן ענדיקן געוועזן אלַערערין אי

אװַאַרשעװער שול ,אויך געגעבּן פּרי=

װאַטע לעקציעס,

אָבּער אויס בענקי 

שאַפט נאָך דער מאַמען

און איינציקער

שוועסטער צוריקגעקומען קיין בּאָבּרױסק,
וואו

זיך בּאַקענט

מיט איר קינפטיקן

מאַן ,שמעיה ד ,.וועלכער האָט איבּער
פּאָליטישע חטאים געמוזט אַנטלופן קיין.

אַמעריקע ,און  2191איז אויך ציליע
מיט איר קליינעם זון געקומען אַהינצן.

אירע ערשטע לידער געשריבּן אין רו;
סיש נאָך אַלס צעניאָריק קינד ,פון 41
בּיז  71יאָר אויפגעהערט ,דאַן אונטער
 -דעם שטאַרקן רושם ,װאָס

א ,1 .גנעסין

האָט אויף איר געמאַכט ,װידער אָנגעי
הויבּן צו שרייבּן ,און גנעסין האָט אירס
אַ ליד איבּערגעזעצט אויף העבּרעיש.

-

/

דראפּקין  ---דרואנאָט.

|

345

מיט דער ידישער ליטעראַטור זיך
אַבּיסל בּאַקענט ערשְט אין אַמעריקע,
7

איבּערגעזעצט

אויף יידיש אייניקע

445

|

העבּרעיִשן שריפטשטעלער א .מ ,בָּרוֹ=
כאָו ,צו  12יאָר אַװעקגעפאָרן קין
בּרעסלֶע צו שטודירן דאָרט אין אוֹני+

אירע רוסישע לידער און דְאַן אָנגע .+ווערסיטעט און ראַבּינער-סעמינאַר ,אָבּער -
שריבּן אירע ערשטע אָריגינעלע לידער זיין חבר פון דער װאָלאָזשינער ישיבה,
אין יידיש ,מיט וועלכע דעבּיוטירט אין המ י ,ב פּערדיטשעווסקי ,דאַן סטודענט
אין בּרעסלע ,היָט אים אָפּגערעדט דער?
דער נייער וועלטי ,אָנהײבּי ,חצוקונפט"י,
פוֹן ,און דה.אָט זיך צוריקגעקערט
שפּעטער געדרוקט לידער אין זשורנאַל
ײפּאָעזיע"  ,1919זשריפטען" ,חאין זיך" ,אַהײם ,וואו זיך פאַרנומען מיט מסחר,
 ,9נאָכדעם וי ס'האָט אָפּגעבּרענט
| אויך אין ?טאָג" און אַנד .ד .איז איינע
זיין אייזנקראָם ,אַװעק קיין אָדעס ,וואו'
פון די בּאַנאַכּטסטע יידישע דיכטערינס,
 .צייכנט זיך אויס .מיט דער עכטקייט און אָנגעשטעלט געװאָרן אַלס סעקרעטאר
פון קהועד של חובבי ציון" ,ועלכע
אינטימקייט פון געפיל,

דרױאַנאָוו אַלטער (אברהם-אבּא)
( -זי תּמוז --0781

) געבּ ,אין

ד
רויע ,ווילנער געגנט ,וואו זיין פאָטער.

איז געווען רב (אויך זיין עלטערזיידע

שטעלע פאַרנומען בּיז  ,5091דאַן זיף /
בּאַזעצט

אין װילנע אַלס סעקרעטאַר

פון דער ציוניסטישער אָרגאַניזאַציע אין

רוסלאַנד ,דערנאָך מיטגליד פון צ .ק.
פון דער אָרגאַניזאַציע ,זיגט  9091רעָ=
דאַקטאָר פון ציוניסטישן אָרגאַן ?העולם",

און זיידע האָבּן
שיר ניט איַאָר2
הונדערט פאַרנ= /

2

הרבּנות און אויך
דאָס  רוב אין
דרויע) ,פון דער

צו העלפן די פון דער מלחמה פאַראום=
גליקטע יידן ,בּאַזורט אין משך פון אַ

מען דאָס כּסא:

מוטערס

צִד

אַן

אייניקל פון דעם
חסידישן גדול ר' חיים בּר' שמעון וויי=.
לער ,רב אין פּאַנידעלי (אויך זיינע
פינף פעטערס ,דער מאַמעס בּרידער,
זיינען אַלע געװען רבּנים) ,געלערנט

תּורה בּיי שטעטלשע מלמדים ,אויך בּיים
פ-אָטער און זיידן ,צו  71יאָר אַװעק
קיין  װאָלאָזשין ,וואו געלערנט דריט:

האַלבּן יאָר בּיי רי הירש :לײיבּ בּערלין
(הנצי"ב) און ר' חיים סאָלאָװײטשיק
(שפּעטער בּריסקער רב) ,דאַן אַָהאַלבּ יאָר'
געלערנט אין קופּישקי ,קאָװנער גוֹכּ,.
בּיים רב ר' אבּאײיעקב הכּהן בּרוכאָו
(בּעל חבל יעקב") און זיך צאָענט צו=
נויפגעגאַנגען מיט זיין זון ,דעם איצטיקן

אַריבּער מיט דער צייטשריפט קיין

אָדעס .,אין אָנהיב מלחמה באַפולמעכ:
טיקטער פון דעם אָדעסער קאָמיטעט
יאָר גאַליציע ,פּאָדאָליע ,צעסאַראַבּיע,

פּוילן ,בּשעת דער רעװאָלוציע מיטגליף
פון דער ציוניסטישער אָרגאַניזאַציע פון

אוקראַיִנע ,ד' לעצטע יאָרן אין ארץ=
ישראל,

אָנגעהױבּן

זיין ליטעראַרישע.

טעטיקייט גאָך אין  0981מיט אַ פעליעטאָן

אין זהמלין? א"כ אבּג"ד (אַלטער בּן
געצל ד .).האָט ער פון דאַן אָן זיך בּאַטײ+
ליקט אין די האַרשײדנטטע העבּרעישע ציי=
טונגען,
זהמגיד

פיקס)

זשוױנאַלן און זה'בּ פוֹן דעם.
הוודש" (אשי פון די בּרידער

בי שטיבּלט

מהתקופה",

איף'

א"פ אבּא .א ,כרמלי ,א ,דוב ,ד .רעטלא.,

ד"ר טאַלער ,א .ראָם ,א .טרינין ,אלף.
א .אַנז ,,איבערגעזעצט

אויף העברעיש

| קאָראָל;ענקאָ
ס וערקי אַרױסגעגעבּן וכונבים,
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|

יי

דרואַנאָו --דרוק

|

|

64ל

ישטעהונגיי (אין א .חייזענס ?דאָס יודישע

לתּולדות חבּת ציון וישוב א"י" (אָדעס,
 )9אאַז"וו .אין יידיש האָט ער דעבּיו:

װאָרט"4091 ,

דערנאָך געשריבּן אַ סעריע פעליעטאָנען

ראָמאַן ?איבּער הונדערט יאָהר אַרום"
(פ"ג זפּראָגרעס" ,װאַרשע  .)5091דאַן

| טירט

בםּ2לטועבט=לעך,
אין פּרצעס יו

און עדואַרד בּעלאַמיס

אין דעם זיוד" א"ט זבּלעטלעך פון אַ
קרעמערס טאָגבּיכעל" א"פּ אבגד האדרעי,

אין דער נײ:געגרינדעטער טאָגצײטונג

געקומען פון ריגע קיין װאַרשע,

אַ פּאַר פעליעטאָנען  --אויך א"פּ ר ,י.

חזדער װעג" א"ר פון צבי פּרילוצקי ,וואו

שיק,

זיך

בּאַטײליקט

אויך

;פרייגדר"

אין

אַריין

געאַרבּעט אָנדערטהאַלבּן יאָר ,געפּרוּוט

אפ אלעור קאָפּידמאַן און שין (אַ סע:
|יע בּריוו פון זיין ערשטער נסיעה
ר
קיין א"י ,)3091 ,אין װדאָס יודישע

גרינדן מיט ש .צ .זעצער אַ ײדישע
צייטונג אין בּאַרדיטשעװ און מיט חיים 
טשעמערינסקין  --אין קיעוו ,אָבּער פון

פאָלק" ,6091 ,פון דאַן אָן זיך איננגאַנצן
צוריקגעצויגן פון דער יידישער פּרעסע,

די פּרוּוון האָט זיך גאָרנישט אױסגעלאָזט

פון

וואו ער איו אַרײן אַלס מיטאַרבּעטער
אין דער יידישער טעגלעכער נאַציאָ:
גאַל:צייטונג" ,אַרױסגעגעבּן זייער אַ
קורצע צייט א"ח פון ה ,ד .נאָמבּערג
דורך איינעם פון די אָנגעזעענסטע בּאַל:

איבּעריקע אַרבּעטן אויפן געבּיט פון
יידישן פאָלקלאָר זיינען שוין פאַרעפנט?

בּאַראָן בּודבּערג,
אין װאַרשעװעס 

די קאַלעקציע

אוב ניט רעכענען

אַ פּאָר הונדערט יידישע שפּריכװערטער
און רעדנסאַרטן ,געזאַמלט און פאַר:
עפנטלעכט פון אים אין די יֹבִּילֵיי=בַּיים

לאַגעס פװוןדעם

לעכט

פריינד"  ,2191זיינע

אין העבּרעיש

אין די

צװי

גרינדעט פון ד .צואַמען מיט ח .נ,בּיאַליק און י .ח .רכניצקי1 ,בּ .אָדעס,
 11 ,:919בּ ,ירושׂלים ,)2291 ,אין העב?
|װיכטיקסטע

אַרבּעט,

טישע אַריסטאָקראַטן
מיטגעאַרבּעט
9

?אונזער לעבּען" און זינט דער גרינדונג -

בּענד חרשומות" (זמ"בּ חלדברי:זכרונות,לאתנוגרפיה ולפולקלור בּישראל" ,גע2

חספר

און ער איז צוריקגעקומען קיין ריגע,

הבּדיחה

פון ,מאַמענט?  --אַ שטענדיקער

אַרבּעטער פון דער צייטונג ,געשריבן
פאַרשיידענע זשורנאַליסטישע אַרטיקלען,
אויך א"פּ דיזראַעלי ,מאַרשאַל61--5191 ,

צוזאַמען מיט װינבּערגן אַרוֹיסגעגעבּן
עטלעכֿע נומערן פון אַ צווייוועכנטלעכן
יולי
זשורנאַל חשול און ערציהונג",

0

אַװעק קיין אַמעריקע ,פון װאַנען

והחדוד"  --די גרעסטע זאַמלונג יידישע
וויצן 0041 ,אציאןָל ,מיט אַ גרינדלעכער

קאָיעספּאַנדירט

:אָפּהאַנדלונג וועגן יידישן וויץ אַלס אַרײ;1

,מאַמענט?; י שטענדיקער

:פיר (ירושלים.)2291 ,

פון ?מאָרגען זשורנאַל"

,לקסיקון ציוני",

דרוק דוד (== 3881

/

6

מיט.:

פון צייט

צו ציט

אין

מיטאַרבּעטער

און ;אַמעריקאַ:

נער" ,וואו צ"א פאַרעפנטלעכט גרעסע*
רע סעריעס אַרטיקלען ;איבּער אַמערי=

געבּ .אין קרייצבּורג ,לאַטגאַליע ,געלערנט
אין ישיבות ,בּאַקומען קבּלה אויף שחיטה,
דערנאָך זיך גענומען צו װעלטלעכער

קאַי ,קאידישע געלעהרטע און וויסעג:
שאַפּטסלײט אין אַמעריקאַ אאַז"ו ,אין
בּוכפאָרם; :זצו דער געשיכטע פון דער

בּילדונג- ,ליטעראַרישע טעטיקייט אָנגעַ:

יודישער פּרעסע" (פ"ג חזכרונות" ,װאַךר:

הױבּן מיט דער איבּערזעצונג פון לוך:

שע ,0291 ,ז"ז ,)741

װיק קשיוויצקיס אַרטיקל ?אידעען:ענט :

גאַנץ וויכטיקן מאַטעריאַל איבּער דפיאַר=

װאָס ברענגט אַ

-

רעל

ר

|

|

שיידענע צייטונגען,

דדררוקײז-י-ן 

װאָס זיינען אַרױס

| אין רו .לאַנד און פּוילן זינט דעם אָנ
הייבּ יאָרהונדערט בּין ,0291

דרייזין יוסף ( )4981 -- 3481געבּ,
אין

מינסק

אין

בּאַלעבּאַטישער

אַ

משפּחה .זיין פאָטער איז געווען ראש:

ישיבה אין זקליינעם בּית:מדרש" ,ואן
רעס האָבּן געלעױנט א פּאָר הונדערט
תּלמידים ,צו אַ יאָר  41געבּליבּן יאתַום,

האָט ד ,בּיז  71יאָר געלערנט אין די
מינסקער ישיבות,

אין דער מיר,

אויך

דערנאָך איז ער קעגן דעם וילן פון
זיינע קרובים אָנגעקומען אין דער ויל=
נער ראַבּינערשול ,פון דאָרט אַריבּער

|

אין דער זשיטאָמירער ראַבּינערשול און
נאָכן ענדיקן זי זינט  9681געװען ל:9
רער

פון ידישן דת

אין די קרוינישע

 -פאָלקסשולן פון דובּנע,

טאַראַשטשע,

בּאַרדיטשעוו און אַלט-קאָנסטאַנטין ,נאָכן.
| פּאַרמאַכן די קרוינישע פאָלקסשול אין
אַלט?קאָנסטאַנטין געבּליבּן אָן שאַטעלע,
געװאָרן  9881ראַבּינער אין סלאַװאַטיטשע,

דערנאָך אַריבּערגעפאָרן קיין מינסק,
ווֹאו זיך פאַרנומען מיט פּריואַטע לעק:
ציעס און שפּעטער

געעפנט אַ יידישע

שול פאַר לימודי קודש און וועלטלעכע
געגנשטאַנדן .דאָס האָט אױפֿגעבּראַכט

קעגן אים די מינסקער מלמדים

און

ס'האָט זיך אָנגעהױבּן אַ פאַרבּיטערטער.
קאָנקורעגץ-קאַמפּ ,װאָס האָט האָט גע:

פונען אַן אָפּקלאַנג אויך אין דער דצ"
| מאָלטיקער העבּרעיִשער פּרעסע .צוליב
די רדיפות פון זיינע קעגגעיס

אין ער

-

748

ווילנע אַ קיצור פון דער װחייליקער גע+

שיכטע פון אַלטן טעסטאַמענט און בּרית.
חדשהי אויף יידיש ,וי אויך אַ יידישע
איבּערזעצונג פון דעם קאַטעכיזיס פון"
מאָסקװער מיטראָפּאָליט פילאַרעט ,מיט
דער השתּדלות ,דער סינאָד .זאָל שאַפן
מיטלען אָפּצודרוקן דדיאָזיקע װערק
| צום פאַרשפּרײטן בּחנם צווישן די ,פאַר?
בּלאָנדזשעטע יידןי ,אין דער השתדלות.
צום אַרציבּישאָף דערציילט אגם ד ,,אַז
ער פאַרנעמט זיך מיט דער ידישער

איבּערזעצונג פון דעם נייעם טעסטאַ:
מענט און דעם לעבּן פון די הײליקע,
האָט אויך בּדעה צו איבּערזעצן די אַנ2

דערע װיכטיקסטע ווערק פוֹן די קירכנ? /
פאָטערס , שטעלט זיך אָפּ אויף דעה.
נויטװענדיקייט צו גרינדן אין צפון-מערב:
דיקן קאַנט

צו פאַרשפּרײטן

אַ מיסיע

פּראַװאָסלאַװיע

צװישן יידן ,װאָס ניט

אויף

 81יאָרהונדערטעף

קוקנדיק

די

| גליווערן זי אין פינסטערניש

זיך

איבּערצוטרעטן

און עקשְנען

צום קריסטנטום",

ג|יט אַ כאַראַקטעריסטיק

פון דעם איב+

װײניקסטן צושטאַנד פון די יידן און.
ל-וט
זייער גייסטיקן לעבּן ,טיילט זי --
זייער רעליגיעזער איבּערצייגונג --אין - 3

קלאַסן :רייכע ,װאָס האָבּן גאָר קיין

גאָט ניט ,מיטלשטאַנד און דאָס פּראָטטע
פּאָלק  --בּעלי:מלאכות ,קרעמער און /
זןי
המון  --װאָס זיי האָט ער עס אי

נען; ידי יידישע מאַסע  --שרײבּט ד,

אין זיין מעמאָראַנדום  --איז נאָכגעבּיק- ,
מיט אחַשק צום װיסן און זייער גענייגט

געצוואונגען געװען צוֹ פאַרלאָזן מינסק,
איז אַװעק קיין װילנע ,װאו ער האָט .בּאַדױערט ער ,איז פאַר זײ ניטאָ קין
 1981 16/42זיך געטיפט מיט זינע מיסיעס ,די בּריטישע בּיבּלישע געזעל=
קינדער (די פרוי ד--ס האָט אויפן שמד
שאַפּט טיילט זיי אומזיסט די ספרים פון
ניט מסכּים געווען) ,און שוין דעם :1טן
אַלטן און נייעם טעֶסטאַמענט ,װאָבּער
יולי האָט ער דערלאַנגט דע) פּראַװאָ :דאָס רוב יידן פאַרשטײען אַפּילו ניט די
סלאַװישן אַרציבּישאָף פון ליטע און | װערטער פון דאַװנען אויף לשון:קודש,
צ.ו

רעליגיעזע

װיכּוחים"  --און דאָך,

94

|

|

דר
דיי
רזי
יןי -ע-ף 

די דאָזיקע שפּראַך איז פרעמד דער
יידישעף

מאַסע ,איר איז צוטריטלעך

בּלויז די יידישע אומגאַנגסשפּראַך אָדער
דער זשאַרגאָן ,צו דעם אייגענ?ם צוועק
האָבּ איך מיט עטלעכע יאָר צוריק צו:
נויפגעשטעלט אַ רוסיש:יידיש װערטער2
בּוך ,װאָס האָט אין אַ קורצער ציט
אויסגעה.לטן דריי אויפלאַגעס" ,שִפֵּל2
טער באַשטימט

פון דער

אַלס לערער

ליטווישער סעמינאַריע פאַר גײיסטלעכע
און דעם :21טן יוֹני  -- 2981אַלס מי

:

בי

05

געווען ,מזאָל דערלויגּן די קינדער זיך
אומקערן צו יידישקייט -- .ד ,איז דגר פאַר:
פאַסער

פון 4608608011-040-סץס 4480

מקגטסהס ( 0060פ"ג  ,1זאַקס ,װאַרשע,
 ,6ז"ז  ,)238װאָס האָט ,ניט קוקנדיק
און פעלערן סײ

אויף די פילע גרייזן

אין דער פאַרטייטשונג פון די װערטער
כיי אין דער ניט אױסגעהאַלטענער אֶר=
טאָגראַפיע ,געהאַט אַ גרױסן ערפ,לג 
(בִּין  4981אויס;

בי דעם בּרייטן עולם
געהאַלטן  5אױפלאַגעס,

אויך שפּעטער

סיאָנער פון דער ליטווישער יעפּאַרכיע

עטלעכע מאָל איבּערגעדרוקט.

מיט אגַעהאַלט פון  006רובּל אַ יאָר און
 0רומל אויף רייזע:הוצאות --אַשטעלע,
װאָס איז פֿאַר אים געגרינדעט געװאָרן
צוֹ בּאַקערן פרעמדגלױביקע צו דער

אַלס מער אָדעױ װײגיקער פולשטענדיק

פּראַװאָסלאַווישער אמונה ,ד ,איז אויפגץ:
טראָטן אַלט מיסיאַנער און פּרײידיגער

געװאָרן)

רוסיש:יידיש װערטערבּוך

(מיט אַ צוגאָבּ

אַרין אין דער רוסישער

שפּראַך) ,מער

פון די פרעמדװערטער,

װאָס זינען

פולשטענדיק פון י ,מ ,ליפשיצעס רוסישף 
יידישן װערטערבּוך ,הגם אין װיסנשאַפט:
װוייט הינטעױשטעליק לִגבּי

לעכן װערט

אין קאָװגע ,װילקאָטיר ,פּאַלאָצק ,ווילנע,
אָנגעקומען דערבּיי צו דער דערלױבּע?
ניש און הילף פון די פּאַליצײ;אָרגאַנען

דעם דאָזיקן אויסגעצייכנטן לעקסיקאָגראַף.
ד .האָט אויך אָנגעשריבּן אייניקע מעשה- :

(לױט אַ מודעה ,האָבּן יך א291 1/
אָנגעהױבּן זיינע שמועסן אין ווילגער
{1ש61/
סװויאַטאָ = דוכאָוו = מאָנאַסטיר").

בּיכלעך ,װי חלהייםי (זשיטאַמיר.,)5181 ,
;דער לץ" (וװאַרשע ,תּרמ"א) ,אדינציא
רי פייווישעט" ( ,)4881זואוַייבּ פון צווייא

האָט דער סינאָד בּאַשטימט אויף אָפּצן:

דרוקן  000,01עקוי

לעבּעדיגע מאַנעןײ א .אַגד,

פון ד-| -ס אַ בּוף

פון דער ליטװישער קאָנ=

אַרכיװימאַטעריאלן

צוֹ אַסיגנירן  1751רוֹבֹּל יפון די פאָנדן ס{יסטאָריע אונטערן נומער  ,18איצט אין אַרכיו

אויף בּויען אין אױסהאַלטן

וישע צערקוועס

פּראַװאָסלאַ:

אין מערבדיקן קאַנט,

בּתנאי ,אַוֹ דער טייל עקז ,װאָס װעטבּלייבּן פריי נאָכן צעטיילן אומזיסט ,זאָל
פאַרקויפט

װערן

צוֹ 02

קאָפּ,

אַן עקזי

פון

דעף

ָג=ראַפישעה
איש
העיסטטאנָר

ידישער

געזעלשאַפט אין װילנען ש .ל .ציטראָן ,מ,שומרים",
זינט.
אין א רײ פּרײטאַגינומערן ,מאָמענט?
 320 12ב .בּאָראָכאָ, ,די בּיבּליאָטײק
פון יידישן

טילאָלאָג",

נומ}623 ,

 ,1פרילוצקי ,

ק,ונסונאַנטיזם" 1.21/ ,װײגרײיך ,ש,טאַפּלען"- ,12 ,

דרײער שכואל (-- 5981 4/

און דאָס אָפּגעלײיזטע געלט זאָל אַהײ;1
ך
גיין צוריק צו זייער מקור" ,דאָס בּוֹ  -געבּ ,אין כאָראָשטש בּיי בּיאַליסטאָק אין אַ
איז אַרױס אונטערן רוסישן טיטל" בּאַלעבּאַטישער פרומער פּאַמיליע .בּיז
888 2ע? ,0אין דער דרוקעריי פון  2יאָר געלערנט אין חדר און אין דער
אַלעקטאַנדער גינס ,װאַרשע ,שפּעטער
היים אויפן ישוֹב ,דערנאָך אין דער בּיאַ=

האָט ד .דערלאַנגט אַבּקשה װעגן אַ גט

מיט זיין פרוי ,דערבּיי פאַרמסרט די יידן,

נאָך זיין טוט האָט זיין פרוי זיך משתּדל.

ליסטאָקער

גימנאַזיע.,

4291

געענדיקט

דעם יורידישן פאַקולטעט פון װילנער
אוניווערסיטעט,

צוערשט

געשריבּן

אין

/

ֹ 187

דררייער =

|

טאָגבּלאַט

בּיאַליסטאָקער

דרייׂק:ורס =

װדאָס נייע

לעבּן"  91 -- 8191א"ר פון  ,8קאַפּלאַן,
שטענדיקער

זינט אָנהײב121 .

מיטאַךש -

בּעטער פוֹן וילנער לטאָג" ,וואו ער
שרײיבּט דערהויפּט פּאָליטישע אַרטיל?
לען ,אויך אויף יידיש:געזעלשאַפטלעכע
טעמען איפּ ש ,פריי .זיך אויך בּאַטײ2
ליקט אין אייניקע סטודענטישע אויס:

|

דח ר
ימער

857

בּערגער זיודישען אַרבּײטערי ,אַרױסגעָ? -
געבּן אַ זאַמלונג פון זיי א"ט װדאָס בּוך

פון בּאַקענטענישי (פ"ג קאַרבּעט" ,לעמ
אָבּער

בּערג,,)1291 ,

צוליבּ די פּוליש:

בּאָלשעװיסטישע קאַמפּן איז די אויפלאַנץ -
פאַרלוירן געגאַנגען ,דאַן אגַעװיסע 
צייט געװען אשַטענדיקער מיטאַרבּעטעף .

;אין לעמבּערגער, .טאָגבּלאַט",

דערנאָך

גאַבּן ,וי ,פאַרן יידישן אַקאַדעמיקער"

אַװעק קין

(ווילנע, ,)2291 ,פרייער געדאַנק" (וויל:

געווען איינער פון די גרינדעה פון דעם.

(גע ,)4291 ,אַלס פּאָרשטייער פון דער
אומאָפּהענגיקער סאָציאַליסטישער אַקאַ:
דעמישער גרופּע זיך בּאַטײליקט אין דעם
אַלװעלטלעכן יידישן סטודענטן :אָנגרעס
|
| אין אַנטװערפּן,4291 ,

דרייקודם לײבּוש (לעאָ 004

) געבּ .אין לעמ? 
- 41
בּערג .,פון דער מוטערס צד שטאַמט

טשעכאָ:סלאָװאַקיע,

ואו

אין דעם דאָ:

ערשטן יידישן טעאַטער
זיקן לאַנד ,וועלכער עקסיסטירט אַלס

װאַנדעױ=טעאַטער

ביון היינטיקן טאָג,

אין דעם דאָזיקן טעאַטעױ  2יאָר גע2
שפּילט אין דראַמע און אָפּערעטצָ2291 .
צוריקגעקומען קיין לעמבּערג ,וואו אַר;

בּעט:מיט אין װטאָגבּלאַט" ,שרײבּט אַױ?.
טיקלען,,

פעליעטאָנען,

װאָפּהאַנדלונגען,

ליטעראַרישע

אויך א"פ לײבּעלע ,

פון .דער אַלטגעזעסעגער לעמבּערגער
פאַמיליע בּרד"ך ,דער פאָטער  --אַ אײנ;
געװאַנדערטער פון זיבנבּירגן פון 5
יאָר אָן געלערנט אין חדר און גלײכ?
צייטיק בּאַזוכט אפַֿאָלקסשול ,דערנאָך

אָרגאַן פון /התאחדות" װפאָלץ און
לאַנדײ (וואו געפירט די אָפּטײלונג חלי:

אַלס גימנאַזיסט אַריין אין'

װליטעראַרישע

די גימנאָזיע,

דעם געהיימען סאַציאַליסטישן יידישן
סטודענטן?פאַראײן = ,אויך אין צ"ק פון
פאַראיין ,זיך דערנעענטערט צו דער
יידישער שפּראַך און ליטעראַטור

241

און

געדרוקט

אַנאָנִים | אין די

יידיש:סאַציאַליסטיַשע

פון

גאַליציע לידער,

װאָכבּלעטער

װאָס זיינען איבּערגע:

זעליגזאָן ,פאַרעפנטלעכט לידער ,דער:
ציילונגען און אַרטיקלען אויך אין דעם /
טעראַטור און קריטיק"),

בּלעטערץ ,חמאָמענט? ,אווילנער טאַנו
אאַז"וו .,אין כּתב=יד :דראַמען  --קאין
ראָד" און חקרה" ,אַ ראָמאַן חקוליסןי,

דרימער

-

ה1( ,א.=- 3881 02/

) געבּ .אין גאַליציע ,אין

אַ משפחה ,װאָס האָט סוף מיטלעלטער
אױיסגעװאַנדערט

פון האָלאַנד קיין אוג?

לייגט געװאָרן אויף מוזיק און װערן .גאַרן און פון וועלכער עס שטאַמט אויך
נאָך צום טײל עד:חיום געונ.ען
דער חקצות החושן" ,דערצויגן אין בּוֹ

געדינט אין דער עסטרייכישער
4
אַרמײ ,,בּשעת דעם לעמבּערגער פּאָ:
גראָם איז אומגעקומען זיין בּרודער מאיר,

קאָװוינע אויף .תּלמוד און דער דייטשער
קולטור,

צו  61יאָר אַװעק

קײן וין,

וואו אַרײנגעשלעפּט געװאָרן אין אקרַייז
און ער אַלײן איז געשטאַנען פאַרן פּראָפּעסיאָנעלע גרױיספאַרבּרעכער ,דער.
שטאַנדגעריכט אין סטאַניסלע ,בּאַפּרײט
נאָך געװאַנדערט אין פאַרשיידענע פּראָ2
פון פּױלישן אַרעסט ,געװען אַ פּאָסט; פ|עטיעס ,געפירט אשַוכפאַבּריק אין בּײ?
בּאַאַמטער ,געדרוקט לידער אין לעמ .מען ,אַרומגעװאָגלט מיט יידישע טרו?

./

352

| דרימער  ---האַבּער

פּעס איבּער גאַליציע און בּוקאָווינע,
דאַן װידער פאַרבּראַכט עטלעכע אאָר
אין ווין ,וואו אויף אים האָט אגַרויסע
השפּעה געהאַט ד"ר נתּן בּירנבּוים,

סיאָניזם און משיחיזם אין אַ געמיש פון
רעאליסטיק און מיסטיק,
בּ ,גראָבאַרד ,עדי פעדער",

ליבּשאַפט

צו יידיש 7091 .,אַװעק
פאַרנומען

זיך

אַמעריקע,

שיידענע

קין

מלאכות,

מיט

 8191זיך אָנגע:

שלאָסן אָן דעם יידישן לעגיאָן ,זיך בּאַ
טײיליקט

מיט

זיין אָפּטײלונג

אין

די

לעצטע מאַנעװרעס פאַר דעם װאָפנשטיל:
שטאַנד ,סוף  9191פאַרלאָזט דעם לעג
גיאָן און בּאַשעפטיקט זיך מיט בּיוראָ:
אַרבּעט אין נ"י .דאָס ערשטע ליד אַפּ.
געדרוקט אין ג .בּאַדערס ייודישען

פּאָלקסקאַלענדער? 2091

שפּעטער גע:

שריבּן אגַעוויסע צייט אין דייטש ,אין
|חדאָס אידישע פאָלק"  5191פאַרעפנט? 

לעכט אפַיראַקטיקע דראַמע א"ט חזלמן
גאַנואַר" ,אין די חשריפטען" 11ש--דעם
אײנאַקטער חדי האַנט" און דעם ערשטן

און לעצטן אַקט פון אַ סימבּאָלישער
 -בּיבּלישער דראַמע זאיבּער אַלע בּערג",

אין בּוכפאָרם  --אדַראַמע

א"ט אמדבּר"

(פ"ג װאַמעריקאַ" ,געדרוקט אין װאַרשע,
( ,4291ז"ז  ;39לכתּחילה געשריבּן אין
ענגליש)  --וואו דער אַװטאָר פּרווט
-פאַרקערפּערן די אידעע פון יידישן מיג

אן,

,4291

דרימער קאַרל (חיים) (-- 6881

וועלכער האָט אין אים בּאַפעסטיקט זיין
פאַר2

:

4

ג)עבּ.

אין הערץ,

דיס?

טריקט דאָראָהאָי ,רומעניע .,אַלס זון פון

אַרב .געווען אַן אַװטאָדידאַקט ,זיין לי:
טעראַרישע טעטיקייט אָנגעהױבּן בּשעת
דער

יידישער .מעאַמסןיג*ראַציע

רומעניע מיט שילדערונגען

אויס

פון דעם

אומגליק און אַרטיקלען איבּער ישוב
ארץ:ישראל אין בּוקאַרעשטער חװאַה:

רען היועץ"  ,20- 0091אין יאַסער זאי:
דישען גייסט" געשריבּן איבּער דער
הבשְּׁכאּלַהװ=ועגונג אין רומעניע ,אין /
חהצפירה"

 -- 3091פעליעטאָנען אאַז"וו,

דערהױיפּט

אָבּער זיך בּאַטײליקט אין

דער רומעניש:יידישער פּרעסע ,אויך גע:
ווען ליטעראַרישער רעדאַקטאָר פון
 ,10921 820605געשריבּן שטודיעס אי:

בּער אנרי בּערגסאַן ,דער ידישער גע
שיכטע אין רומעניע ,איבּערגעזעצט אויף

רומעניש שפּינאאָזעס און היינעס וערק,ק

געאַרבּעט אויף האעבּרעיִש:רומעניש און
רומעניש:העבּרעיִש װערטערבּוך ,זיינע
כּסעװדאָנימען  :איש יהודי ,איש רומניה,
4

.)56114240

האַבּער זוסיע (זיגנונד) (א | 182וועכנטלעכן |זיודישען פאַמיליענבּלאַט",
) געבּ .אין קאָלאָמײ,
--71
 21--9פון עדעם טאָג" אין קראָקע.,

מזרח:גאַליציע,

= זיין  געבּורטשטאָט

א"ט איודישע

 6091געגרינדעט אין

פון דעם װאָכנבּלאַט איודישע אילוסטויר;

אַ יידיש װאָכנבּלאט

טע צייטונג" ,פון דעם חודש?זשורנאַל
חִבּית ישראל" ,זי איך בּאַטײליקט

פאָלקספּאָליטיק",

וועלכע

איז אַרױיסגעגאַנגען בּיז  ,2191דערנאָך 
אויך געווען רעדאַקטאָר פון דעם צַװויי  -בּלְאַטוי .,לאָנדאָנער זאידישען זשורנאַל",

זשורנאַליסטיש

אין לעמבּערגער

יטאָג.

35

װאַרשעװער

:

|

/היינט",

|

ערג
ּ--
בגען
כהאַ
ַ--
אר -
חכּע
האָ

פוֹן פאַר דער

מלחמה בּיז  1291געווען קאָרעספּאַנדענט
פון נ"י--ער ,פאָרװערטס" ,אין דער צייט

-

מענש און

,

די

-

מענשהײט"

687

(,7091

אין כּתב:יד האָט ער מיט אַ סך אַנדערע
| וערק איבּערגעלאָזט איַידישע איבּער?

פון דער מלחמה זיך בּאַזעצט אין וין ,זעצונג פון תּהילִים מיט אפַּירוש
דורכגעפירט בּיי דער רעגירונג די אָנער .+לשון?קודש ,געשטאָרבּן פאַר
קענונג פון ײדיש אַלס שפּראַך ,װאָס אין דעם שרעקלעכן װינטער פון דער
האָט אַלע רעכט אין עסטרייך; טראַנס=  דייטשער אַקופּאַציע אין ווילנע.

אויף

דחקות

לאַטאָר פון העבּרעיש און יידיש אין
עסטרייך ,לעצטנס קאָרעספּאַנדענט
איניקע פּראָװינציעלע יידישע צייטונגען.

ח' דן א ,י .גאָלרשמידט,

דור רבּניו וסופ-יו,

פון, .װוילנער זאמעלבּוך" ,,1| ,זיז ,202--102

= האַגען פרידריך ה+יינריך,

אין פּוילן ,װי ווילנער חדי ציט? ,אױיך

דער /1 ( --פ1

פון דער װאַרשעװער ,האַנדעלס:צייטונג?

אין שמידעבּערג,

0

פאָן

--זט)6581 | 11/

געבּ,

אריסט,
פּרײיסן ,ק

בֹּאַ

| || וואוסטער דייטשער גערמאַניסט ,אַלס
|
א .אַנד- .
האָבּער מרדכי-יעקב (שבט  .--6481פּראָפּעסאָר אין בּערלין איינגעפירט דאָס
כיז שבט  )7191געבּ .אין װילנע | שטודיום פון אַלט:דײטש אין אוניווער?
אין אַן אָרעמער מיוחסדיקער פאַמיליע .סיטעט ,אַרױיסגעגעבּן 66:1ת| ,69816014

1סממסחמ/ןת  אאַ,נד .איינער פון די
האָט געלערנט אין חדרים און ישיבות
און געשָמט פאַר אגַרויסן בּעלכּשרונות  -ערשטע דייטשע פילאַלאָגן פון דער י +
און אמַושלם ,אָבּער צוליבּ די שווערע ער צייט ,װאָס האָכּן אויפמערקזאַם גע=
מאַטעריעלע לעבּנס:אומשטענדן צוֹ  61מאַכט אויף דער ידישער ליטעראַטור

יאָר אָנגעקומען פאַר באַּעל-מגית

אין

דער דרוקעריי פון ש .י .פין און שפּע2

טער צו ראָמען ,װאוֹ ער האָט אָפּגע:אַרבּעט איבּער  03יאָר א:6ַ1שעחדיקן
אַרבּעטסטאָג

פאַרר שרעקלעך נידעריקע

און געהאַלטן ועגן איר ראעַפּעראַט אין -
דער בּערלינער אַקאַדעמיע פאַר װיסג:
שאַפטן (פון וועלכער אַרױסגעגעבּן א'ט.
766

+1642161119410

6002105/

60

64

0001

זסװספ!טס 0:0091001מ86004 1

|שכירות; אַלס גרויסער בּעל:דיקדוק און  2הגם ער האָט געהאַט אין דעם 
יספּעציאַליסט אין הגהה ,האָט ער כֹּל ענין אַקנאַפּע ידיעה און װעגן ידיש .
ימיו מגיה געווען רומל:ספדים און העב - .זיך אויסגעדריקט וי װעגן װאַקױדער. +
וועלש און אזַשאַרגאָן ,װאָס דערמאָנט -
דרוקן און אויך אַליין פאַרפאַסט װסדר
| חלמוד" (:2 ,6881טע אױסגאַבּע --)4981
איינס פון די ערשטע וועלטלעכע לערב:

בּיכער פון העבּרעיִש ,און אבַּריוונשטע:
לער אויף העבּרעיִש זכּותב עברי" (,)2191

אוף ײדיש האָט ער אַרױסגעגעבּן אַ
ציוניסטישע

בּואָשור

/דער אידישער

יחוסי (ווילנע )2091 ,און אזַאַמלונג פון
מאָראַלישע גלײכװערטלעך,
אייגענע
מוסר=מימרות אגועןדאַנקען ועגן דער
אויפפירונג פון דעם מענטשן א"ט זדער.

פון איין זייט

די

יידישע

גנבים:שפּראַך

און פון דער אַנדערער--דעם אַנגליזירטן

דיאַלעקט פון די דייטשן אין צפון:אַמע:
7
|
|
ריקפ' -
| סענעאן.4552/ ,

האָכבּערג דוד

|

(ד' ארר -- 0881

 )=-----געבּ .אין דאָרף כאָראַ*|
טאָװאָ ,לעבּן בּאָסלעה ,קיעװער גוֹב,.

אין אַ משפּחה ,װאָס איז געווען געקניפּט
און געבּונדן מיט גרויסע מיוחסים און
רבּנים .זיין פאָטער ,אַ ייד אַ למדן און

75

|

האָכבערג

|

אַ משכּיל .,האָט אויף אים געהאַט אַ גרוי:

סע השפּעה

אוֹן ה .האָט .פון

:

-

|

/ :

857

בּאָווער גובּ .א נעץ שוֹלן אױיף יידיש,

אים

אַז נאָר פרייע

דורכגעפירט די ערשטע ידישע
6
לערער=קאָנפערענץ (אין טאַמבּאָוו) ,ווצו

אַנטװיקלונג איז מסוגל אַרױסצורופן בי

געהאַלטן רעפּעראַטן ועגן אַלע לימודים

געירשנט

די איבּערצייגונג,

שעפערישע .פון דער יידישער שול און אויף װעַל +

קינדער אַלע זיערע
| אימפּולסן ,צו  9יאָר שוין געװען א.
בּקִי אין ש"ס און געלערגט ווייטער אָן

כער עס איז אָנגענומען געװאָרן די בא

קאַנטע רעזאָלוציע (זע פאַלק הײלפֿערין),

ראבַּין ,  01--4091געװען לערער פון
די שולן פון דער חחברה מפיצי השכַּלה" געהױיבּן  5091מיט אַ קאָמפּילאַציע אין 
 אין פּט"בּ ,איינזעענדיק ,אַז אַפּילו .אין .יידיש װועגן דער פּראַנצויזישער רעואָ:אַזעלכע ערטער ,וואו די קינדער האָבּן -לוציע ,איז דערהויפּט פאַרבּונדן מיט זיין
כּלומרשט גערעדט שלעכט אויף ידיש
פּעדאַגאַגישער אַרבּעט .פֿאַרעפנטלעכט
:
און גוט אויף רוסיש ,אין עס אַ פּעדאַ
ארַיי אַרטיקלען אונטער פאַרשיידענע
ט
גאָגישער אַבּסורד ,װאָס די שול װער
פּסעוודאָנימען איבּער קולטורעלע ,גע:
געפירט ניט אויף יידיש ,און אַז די זעלשאַפּטלעכע און פּעדאַגאָגישע פראָגן
אַקטיװוקײט פון די יידישע קינדער קען .אין רוסישע צייטונגען און זשורנאַלן .,אין
אַנטפּלעקט וערן ניט אַנדערש װי דורך
 680אע108ם ,אין {פרייגד? ,זיודישער
דער יידישער שפּראַך ,האָט ה .אָנגע:
וועלטי ,חדי װאָך" ,זגייע צייטח ,קיעוו,
געהויבּן צו פירן אַ קאַמפּ פאַר אַ פרייער
חקולטור און בּילדונג" ,מאָסקװע ,זעמעס"
יידישער שול אויף יידיש .נאָכן ענדיקן א .אַנִד .דורך דער יחברה מפיצי
 0דעם ירידישן פאַקוֹלטעט אָנגע :יהשכּלה"  3191אַרױסגעגעבּן דיערשטע
פירט צוויי יאָר צייט אשַול פאַר יידישע
פּראָגראַם פון יידיש (וואו געפּרוּוט בֹּאַ:
קינדער אין קרעמענטשוג און פאַר? ווייזן ,,אַז אויף יידיש ,חדורך דער פּרי;
| װאַנדלט זי אין אַ יידישער שול ,איינער
מע פון יידיש? מון דורכגעגאַנגען װערן.
ץ
פון די ערשטע יידישע שולן ,וואו אַל
אַלץ ,װאָס װערט דורכגעפירט אין דער
איז געפירט נעװאָרן אויף יידיש ,ידער+
יידישער שול) און דעם קאַטאַלאָג פון"
גרייכט דערמיט איבּערראַשנדיק גלענצ;1
יידישע בּיכער פאַר קינדער ,דורך בּ ,א.
דע רעזולטאַטן ,װאָס זיינען אַפּילו אָנער:
קלעצקינט פאַרלאַג  --דאָס לערנבּוך פון
קענט געװאָרן פון דעם צאַרישן שול;
יידיש פאַרן ערשטן לערניאָר מדי נייע
ן
אינספּעקטאָר 2191 ,אָרגאַניזירט אי
שולײ (לויט דער װיזועל:פאָנעטישער סי
זיין ליטעראַרישע טעטיקייט,

ווילנע פאַר אַ גרופע תּלמידים פון דעם
קרוינישן יידישן לערער:אינסטיטוט אַ

סעמינאַר

וועלכע אָנ

סטעם ,מיט אַכטנעמונג פון דעם ספץ:
ציפישן

אויף יידיש פאַר פרייער פּע:

װאָקאַליום

פון פּויליש:אוקראַי=

נישן יידיש און לוט אַ רעפאָרמירטער

דאַגאָגיק ,צוגרייטנדיק אויף שפּעטער אַ.
וי ג
.וטע איבּערגעגעבּענע יידישע לע | :ווייזונגען" צו אים (מיט אַ אַרײנפיר פון
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זשיטאָמירסקי) 8 ,העדאַקטירט  6נו=
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דעם
מערן פוֹן װאָכנבּלאַט פאונזער װעג",
אַױטאַגראַפיע)

בּאַפולמעכטיקטער

פון

דער מאָסקװער

אָפּטײלונג פון דער חחברה מפיצי השבּלה"
געגרינדעט

פאר די אַנטרונענע אין טאַמ=

-

און /די מעטאָדישע

אָנ

שפּעטער אויך רעדאַקטאָר פון דער /
פּעדאַגאָגיש:װיסנשאַפטלעכער אָפּטײלונג
בּיים יידישן קאָמיסאַריאַט ,בּיים קְאַמִי-

האָכב רג .
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סאַריאַט פאַר נאַציאָנאַלע מינדערהייטן,

אין ספּעקטאָרס ײהויזפרײינדײ{ ,זז און עז

בּיים צ .בּ .פון ידידסעקציעס ,איבּערגע:
זעצט און רעדאַקטירט ארַיי לערנבּיכער
און װיסנשאַפטלעכע גיכער ,פאַר וועלכע

פאַרעפנטלעכט בּאַשרײבּונגען פון קאַװ?
קאַזער יידן,

בּ בּווכאַרינס עדער זאלף?

שפּעטער

ווילנער ראַיאָן; אויך פון דעם עװאָלף:

לאָגישער סעקציע בּײי דעם אינסטיטוט.

בּיוראָ" אין בּערלין און אהאַװאַסי:אַגענ?.

צו שטודירן די יידישע געשיכֿטע .,פילאָ:
לאָגיע און די געשיככע פון דער יידישער

טור אין פּאַריז;

געגרינדעט אויך אַן

אייגענע טעלעגראַפישע אַגענטור אין
װאַרשע צו בּאַדינען די פּוֹילישע פּרעסע,
 6א"ר פון מ ,ספּעקטאָר געגרינדעט
דאָס װאָכנבּלאַט אפרײטאָג" ,װאָס האָט

די פּילאָלאָגישע קאַמיסיע

פון דער סעקציע האָט אָנגעזאַמלט אַ
גאַנץ וויכטיקן מאַטעריאַל,
ליקט אין דער רעפאָרם פון דער אַרטאָ
| זיך ' בּאַטײ?

עקסיסטירט בּלויז אַ פּאָר חדשים; אױיף .
;די יודישע װאָכענשריפט? ,װאָס ער

גר אפיע פון די העבּרעיִשע ווערטער אין

יידיש ,נאָך ניט פאַרעפנטלעכט א רײ

האָט אַרױסגעגעבּן א"ר פון י ,ל ,פרץ,
האָט זיך נאָכן :4טן נומער פּאַרמאַכט,
גָנהײבּ  7091איז ער געװאָרן דער
אַרױסגעבּער פון דער טעגלעכער צי;

מאָנאָגראַפיעס וועגן יידישער פאָנעטיק
און גראַמאַטיק ,דער עװואָלוציע פון דער
יידישער ליטעראַטור פאַר דער לעצטער
תּקופה ,מעטאָדיק פון דער יידישער לֵי=
טעראַטור אאַז"וו,

אין

אין משך פון  51יאָר געווען (אַלס איי?1
ציקער ייד) פאַרטרעטער און קאָרעס:
פּאָנדענט פון דער רוסישער טעלעגראָש
פישעױ אַגענטור פּאַר װאַרשעװער און

בּית פון קאָמוניזם" א .אַנד ,זינט 0291
געווען פאַרװאַלטער פון דער דיאַלעקטאָ:

ליטעראַטור;

זיך

אויך בּאַטײליקט

4סק8ט 418ססעק און פגסצססם,

געשאַפן אַ יידישע טערמינאָלאָגיע , צ"א
אויך פּראָפּ ,ניקאָלסקיס /דאָס אוױאַלטע

פאָלק ישראל,/

0

טונג ;אונזער לעבּעןי א"ר פון מ ,ספּעק?
טאָר און צבי פּרילוצקי ,וועלכע זיינען .

אינטעף זיין רעדאַק;

ציע איז אַרױס דאָט בּאַואוסטע װערק

שפּעטער אַרױס פון דער רעדאַקציע
(דער עישטער האָט געגרינדעט /די

פון פּראָפּ ,ק ,טעמיריאַזעװ קדאָס לעבּן
פון אגַעוויקס" (יידיש פון ה .פאַרבּער,

נייע װעלטח ,וועלכע האָט זיך שפּעטער
צונויפגעגאָטן מיט דעם פון פּרילוצקין

צענטראַלער פ"ג פּאַר די פעלקער פון
ס .ס ,ס ,ר ,,מאָסקװע ,5291 ,געדרוקט
|
אין  0005עקז,).

די ערשטע יאָרן געשטילט אַ אָנפיױנדיקע.

האָכבּערג שאול (כ"ב ניסן --0781

ראָלע אין דער ידישער פּרעסע פון

געגרינדעטן

זמאָמענט") ,װעלכע האָט

) געבּ .אין יאַלטושקאָו,
|
פּאָדאָליע ,אין אַ משפּחה ,װאָס ציט איר  0עקז ,,אַדאַנק דער גוט אַװעקגע:
יחוט פון בּעש"ט ,דעם קדוש ר' יחיאל :שטעלטער אינפאָרמאַציע און דער מיט:
מיכל נעמיראַװער ,ר' נחמן האָראָדענ .:אַרבּעטערשאַפט פון די אָנגעזעענסטע
קער ,שאול װאַהל  --דעס לעגענדאַרישן  .יידישע שריפטשטעלער ,עלטערע און.
|קיניג פון פּוילן (דער יחוסבּריוו אויף  .ייַנגערע ,װי אויך דער איינפירונג פון
פּאַרמעט געפינט זיך בּיי ה ,).בּאַקומען די נײיסטע דרוק:טעכנישע .מיטלעף
אַ טראַדיציאָנעלע יידישע דערציונג ,גע= אָבּעױ די װאַקסנדיקע .קאָנקורענץ פון
לערנט אין חדר 5881 ,אָנגעהױיבּן צו |; .הייגבט" ו :און שפּעטער פון ;מאָמענט" 
קאַרעספּאַנדירן אין איודישן פאָלקסבּלאַטי,
האָט בּיסלעכװוייז אַראָפּגעזעצט די צי-
װאַרשע,

ט

דערגרייכנריק

אַ טיראַזש

פון

165

|

האָכבּערג

טונג ,,בּיז זי האָט זיך אין אַפּריל 2191
געמוזט אָפּשטעלן ,דאַן האָט ה ,אַױיבּעף?

געפירט דאָס ,אונזער לעבּעןי אין אָדעס,
 -ואוו ער האָט צוגעצויגן צוֹ אַקטיוער

|

|

905

אומגליקטע ,איז ספּעציעל געפאָרן קיין
פּט"בּ און געפּועלט די בּאַפרײונג פין
חשובע

2

ראָדעמער

ידישע

בּאַלעבּאַטים

און קעלצער

פון

גובּ ,ועלכע

װי

זיינען געזעסן אין תּפיסה אַלס ערבניקעס

ממו"ס ,ח ,נ ,בּיאַליק ,ש ,פרוג ,יצחק?
יואל לינעצקי ,,מ .אייזמאַן (װאָס זיינע

אין

קערענסקיס צייטן בּאַזוכט די דעמאָלטי:

פון

אין רומעניע יאָס צו

מיטאַרבּעט אַזעלכע שריפטשטעלעח,
זאַכן פלעגן איבּערגעזעצט װערן
רוסישן אַױיגינאַל) ,י ,ח ,ראַבניצקי,

פּען א .אַנד ,נאַכן אױסבּראָך פון דער
מלחמה האָט די צייטונג בּאַקומען אַלס
שטענדיקע מיטאַרבּעטער דוד פרישמאַ:
נען און מ ,ספּעקטאָרן ,װאָס האָבּן זיך
בּאַזעצט אין אָדעס ,בּאַזונדעױס האָט

אאונזער

לעבּען'

אוױפגעבליט

גאָכן

פאַרבּאָט פון דער גאַנצער יידישער פּרע2

סע אין רוטלאַנד;

אין פּאָלטאַװע און קאַטערינאָסלאַו,
קױעפּטשטאָט
ה

אינטערוועגירן בּיים פּרעמיער:מיניסטער
טאַקע;יאָנעסקו װעגן דעױ אומבּאַשרײב:
לעכער לאַגע פון דריומענישע ידן,
פאַרעפנטלעכט אין ,אונזער לעבּעןײ וועון
רײ אַרטיקלען,
די רדיפות אויף זיי אַ
װאָס האָבּן געמאַכט אַ גרויסן חושם,
אַזױי ,אַן דער אױסלאַנדסמיניסטער פון
די פאַהאייניקטע שטאַטן לאַנסינג האָט

ה .האָט דאַן אַדאַנק

זיך טעלעגראַפיש אָנגעפרעגט ,װאָס לאָוט

די פּראָטעקציעס פון די אָנגעזעענסטע
פון דער גאָנודאַרישער
דעפּוטאַטן

זיך טאַן אין דעם ענין (די מאַטעריאַלן
וועגן ה--ס טעטיקײיט פאַר די רומענישע
יידן זיינען אויסגענוצט געװאָרן אין ש.
בּערנשטילנס דייטשן בּוך די רומענישע
רעגירונג און די ײדנפראַגע?); געװען

דומע

בּאַקומ { אאַוירדיענץ

בּיים שעף

פון דער רוסישער הױפּטקװאַרטיר געגע?

ראַל אַלעקסעיעװו (דעם ה2כסטן הופּט?
קאָמאַנדיר ניקאָלאַי ניקאַלאַיעװיטש האָט
שון דעמאָלט געהאַט פאַרבּיטן קיזער
ניקאָלאַי  )11און בּיי אים געפּועלט אַ

דערלױבּעניש

פאַר דער װייטערדיקער

און אָפט אויך פאַרזיצער

גרינדער

פון

הילפס :קאָמיטעטן פאַר די מלחמה?
קרבּנות ,פּאָגראָמיױטע און היימלוע,
פון אָדעסער +הומיר" ,פון שול-קאָמי=
טעטן בּשעת דער בּאַלשעװיסטישער הער
שאַפט 2291 ,פאַרלאָזט אָדעס און צוז

ערשיינונג פון ,אונזער לעבּען" ,וועלכעס
איז אַזױ2אַרום געװעזן אין משך פון אַ
פּאָר יאָר די איינציקע יידישע צייטונג

ריקגעקומען

קיין פּוילן,

אין צאַרישן רוסלאַנד (די ערשיינונג פון

פאַרפּאַסער

פון אַ טעאַטערשטיק א"ט

קאונזעח לעבּען"
בּראַכט דערצו,

האָט אגב אויך גע
אַז ס'איז דערלױבּט גע2

זטרייטל קװאַטשײ ,װאָס איז אויפגעפירט

געװאָרן אין לאָדז ,װאַרשע ,אָדעס,

װאָרן צוֹ שיקן יידישע בּריוו פּעֶר פּאָסט
און ריידן יידיש דורכן טעלעפאָן) ,דער? 

ה ,איז

דער

ד ,דרוק , ,צו דער געשיכטע
שער

פון דער יוךי=

פּרעסע".

האַלטער ער:אַרד --

גרייכנדיק אטַיראַזש בּין  000,06עקוי
ערשט נאָך דער סאַציאַלער איבּערקע?
רעניש האָט די צייטונג זיך אָפּגעשטעלט,

5

אין דער צייט פון דער מלחמה און די פּאַ:

אַ ספּעציעלער קאַפּיטל--דער 111ע -א-יז

גראָמען האָט ה ,גענומען אַן אַקטיוון אָנטײל
אין דער הילפסאַרבּעט פאַר די פאַר:

אַװטאָר פוֹן דעם

|

בּוֹך מ6וזגסמטות 6

מת( 1שטראַסבּורג ,)8091 ,וואו אַ

געװוידמעט
עלזאַס.

די ידישע

דיאַלעקטן פך

".
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= == האָלדער

- -

האָלדער יסף (|-- 3981 11
) געבּ .אין חסידישן שטעטל

בּיטשקיף ,קאָמיטאַט מאַרמאַראָש ,געוו,

דער .איינציקער

קְלאַסֵיל

השכּלה?

פאַרטרעטער

און קאַרעספּאַנדענצן אין הצפירה",
?העולם" ,אחיום" ,וי אויך אין לעמבּער?
|

יאָר געגאַנגען אין חדר ,צו  5שוין אָנ
געהויבן .גמרא און געשָׁמט א"ג ,דער

בּיטשקיפער עילוי" ,מיטן פאָטער גע:

ּטיאסַל דייטש און געלייענט מענ?
| לבערנ
| דעלסאָנס תּנך = איבּערזעצונג ,שפּעטער
אַקורצע צייט בּאַזוכט
געריסן

פון דער

ליבּע לידער) ,פּעליעטאָנען ,אַרטיקלען -

ליטעראַטור ,האָט
אים געגעבּן אַ
שטרענג ידישע
דערציונג צו 3

עלעמענטאַרע

און האָט אַנגעהױבּן שצוריבּן

מאָדערנער ידישער ליטעראַטור אין
אונגאָרן .ער האָט פאַרעפנטלעכט דער=
ציילונגען ,שירים (דערהיפּט ידישע

קערּ און די העבּ:
רעישע

פון דעם ספּעציפישן אונגאַרישן דייטש?
אַ ריין זאַפּטיק יידיש ,זייענדיק אַזױאַרום

שוין געלייענט די
דייטשפֿ.

הי

סיגעטער זיידישען בּלאַטט" ,נאָװעמבּער -
 ,1שפּעטער האָט ה .זיך בּאַפרייט

אַ /חמאַדערנער | מעריש
|

אונגאַרן ,זיין פאָטער,
חסיד" ,װאָס האָט -

0462

די אונגאַרישע

שוֹל ,אָבּער זיך ניט אפ

פון דער גמרא און נאָר בּגנבה

געלערנט וועלטלעכע געגנשטאַנדן ,פֿון
{  :31יאָר אָן געלערנט אין די ישיבות פון
גאַליציע און אונגאַרן ,גלייכצייטיק פיל

געלייענט העבּרעיש .און יידיש און זיך

|רינדלעך בּאַקענט מיט אונגאַריש און
ג
דייטש ..שפּעטער געלעבּט דאָס רוב אין
בּודאַפּעשט ,וואו דערהויפּט בּאַשעפטיקט

ג|ער שטאָגבּלאַטײ ,נ'י--ער װדאָס איריי
פפאָר:
שע פאָלק" ,װײד .טאַגעבּלאַט?,

ווערטס" ,װוינער חיודישע מאָרגענפּאָסט",
קראַקעװער (?) פדי צייט" ,וילגער
ײטאָג" ,אויך אין די זמ"ב זיום:טוב-בי:
! כער",

בּרױין ,7191

זאַמעלבּי:

חיודישע

כער" א"ר פון צבי שפּירן א .אַנד ,האָט

זיך אויך בּאַטײליקט

אין דער

אונגאַ?

ריש:יידישער פּרעסע ,װי סצסן /+ 56טא
א"ר פון ד"ר יוסף פּאַטאַי (וועלכער האָט
איבּערגעזעצט אַ ריי העבּרעיִשע שירים
ה--ס אין אונגאַריש)6/0 ,זס 0025 25א.

אַנד .האָט צוזאַמען מיט ד"ר אליהו בּלאַנק
(אַלס אַרױסגעבּער) געמאַכט

גרינדן אמַאָדערגע

אַפּרוּוו צו

יירישע צייטשריפט.

אין טראַנסילװאַניע (מאַרמאַראָש:סיגעט)

אַלס בּאַנק:אָנגעשטעלטער ,זיין ליטעראַ/ -אָבּער די דאָזיקע קיודישע צייטונג" (אַלס
 רישע טעטיקייט האָט ער אָנגעהױבּן אין װאָכנבּלאַט) האָט עקסיסטירט בּלויז אַהעבּרעיש

צו  51יאַר מיט

אַן אַרטיקל

און אַ נאָװעלע אויס דעם לעבּן פון דער
בּאַרימטער פּרעסבּורגער ישיבק אין דער
קראָקעװוער המצפּה .אין יידיש האָט ער
דעבּיוטירט

מיט

אַ הומאָרעסקע

זיעקיל

מיט דעם האַהן" אין דער סיגעטער
דייטשמערישער

איידישער

צייטונג" פון

זַוץ 1191 02/און מיט ;איין הימלישעס
 ליעד" לכּבוד דעם אונגאַריש:העבּרעיִשןדיכטער אביגדור

פייערשטיין אין דעם

|דריי הדשים,

זינט דעם |ןא ,1291 8/ה,

האָט איבּערגעזעצט אױיף יידיש (אויף.
אויף העבּרעיש) אַ סך אונגאַרישע שירים,

וי אויך די מלחמה:דראַמע פון בּאַקאַנטן
אונגאַריש:יידישן שריפטשטעלער פּעטער
אױיװאָרי ;דער לוויתן" ,די דראַמאַטישע
פּאָעמע פון בּאַרימטן אונגאַרישן דיכטער.
אימרע מאַדאַטש ;די טראַגעדיע פונ'ם

מענטשן" ,אַ איינאַקטער פון דעם אונגאַ:

ריש:ייד ,שריפטשטעלער א .קאָצערא.אַנד- ,

י

אל

אלה
האָלטמאַן מאָרים (משח)

וז

) געב .אין פּאָלטאַװע ,אין
--5
אַ סוחרישער פאַמיליע ,בּיז  21יאָר גע:
לערנט אין חדר ,דאַן בּאַזוכט ארַוסישע
| שול ,זינט  2091טעטיק אין דער רעװאָ:

לוציאָנערער

בּאַװעגונג

אַלס מיטגליד

פון דער רוסלענדישער סאָציאַל:דעמאָק;
ראַטישער פּאַרטײ; שוין דאַן געשריבּן

דערציילונגען אין רוסיש ,אויפגעמונ:

טערט פון קאָראָלענקאָ :צום ערשטן
מאָל אָפּגעדרוקט אַן אויפרוף צו סאָל=
דאַטן אין אבַּעלעטריסטישער פאָרם אין
אַ װאַרשעװער רוסישער צייטונג6091 .
צוליב .פּאָליצײיִשע רדיפות פאַרלאָוט

6

כאַיֵל קאָטשעװאָי פאַרעפנטלעכט איניקע
דערציילונגען און שטימונגס:עסקיזן אין
רוסישע צייטשריפטן; געמאַכט אַ
הי
לעקטאָר:טורגעס איבּער די פאַראײיניקטע

שטאַטן ,אויך  --אין שליחות פון װאַר:

בּעטער:רינג",

|

האָלטמאן רחל : 0881 8/4
| )-געבּ ,אין פּלונגיאַן ,קאָװנער
גוֹבּ ,ליטע .איר פאָטער ,הירש קיר ש,

איז געווען אַ פאַרמעגלעכער

בּאַלעבּאָס

און אַ ייד אַ למדן ,אָבּער פאַר דער דער
ציונג פון אַ מיידל

האָט מען אין קלײי.:

נעם שטעטל קאַפּיװאָס געזאָרגט ,און
רוסלאנד און אַ יאָר פאַרבּראַכט אין הגם מ'האָט זי געלאָזט לערנען חומש,
שווייץ ,דאַן צוריקגעקומען און אַ געװיסע
האָט זי אַלײן געמוזט זוכן ,וי אַזױ צו
ש
ט
י
ל
ן
א
צייט געלעבּט אומלעגאַל ,אָנגעהױבּן צו
יר בּאַנער צום לערנען און.

שטודירן מעדיצין אין רוסלאַנד ,דאַן
געענדיקט אַלס עלעקטראָטעכניקער און

ויסן .צוֹ  51יאָר געענדיקט די צװײ;

אינזשיניער אין דייטשלאַנד ,זינט אַפּריל
 2אין אַמעריקע ,וואו גפאַרבּעט אַלס
אינזשעניער אין סטפּאָל און מינ:/
אַפּאָליס ,דערנאָך אין פּיטסבּורג9191 .,
זיך בּאַזעצט אין ניװײיאָרץ אַלס רעדאַק;

זיך אַרױיסגעריסן אין

קלאַסיקע שטעטלשע שוֹל און שפּעטעף
דער

גרױיסעה

שטאָט אַרײין ,קיין ווילנע ,און דערנאָך -
קיין װאַישע ,וואו ,מאַטעריעל שטאַרק.

פּלאָגנדיק זיך ,געלערנט און געליענט,

דאַן געענדיקט

גימנאַזיע

אין װאָלקאָ :

ציאָנעלער סעקרעטאַר פון דער קאֲמו.

וויסק ,געשטאַנען אונטער דער השפּעה 

שפּעטער  --פון חדי פונקען" (ווען ;דער

געצוואונגען צו פאַרלאָזן רוסלאַנד ,אַװעק
קיין בּערלין ,וואו שטודירט ליטעראַטור,
זיך אומגעקערט צוריק קײן רוֹסלאַנד

גיסטישער

װאָכנשריפט

חדער קאַמף",

קאמף" האָט אין יאַנוֹאַר  0291געמוזט
צוליבּ פּאַליצײ?רעפּרעסיעס ענדערן זיין
נאָמען און אויסזען) ,דערנאָך רעדאַקטאָר
פון דעם בּאַנייטן חקאַמף" ,יולי -- 0291
ימאַי  1291מיטרעדאַקטאָר פון חעמעס"
 .,1291זינט סעפּטעמבּער  2291שטענדי;
קמעירטאַרבּעטער פון דער חפרייהייט";
אין די דאָזיקע צייטשריפטן (אויך אין
ייפריינד" און חצוקונ?ט") געשריבּן פּוב:

ליציסטישע אַרטיקלען ,אויך א"פ מעם
העי ,גײיסט יונגער ,ר .קירש ,מאָריס
שווייגער ,מ ,גאָלין ,מ ,ה ,משהלע

שטיפער

(פאַר פעליעטאַנען);

אִ"פּ מי.

פון אבּונד".,

צוליבּ פּאַליצײיַשע רדיפות

און פון  8091בּיז  3191געווען אַ לערע:

רין ,דאַן אַװֹעק קיין אַמעריקע,

9191

געענדיקט דעם פּיטסבּורגער אוניווערסי?
טעט , נאָך אַלס סטורענטין

צו שרייבּן

אָנגעהױבּן.

אין ענגלישע צייטשריפטן,

 0זיך בּאַזעצט אין נ"י ,װאו אָנגע;
הױיבּן מיטצואַרבּעטן אין א,דעם פריינדװ
און אין דעם קאָמוניסטישן חִקאַמף",

שפּעטער

אין ניײאָרקער װעמעס" און

זינט יאַנואַר  2291שטענדיקע מיטאַרבּע;

טערין פון דער חפרייהייט" ,אָפּגעבּנדיק

705

|

| האָלטמאַן  --האָלענדער  ---האַלפּערן

8

|

אַאָנטײל אין דער צעירי:ציוניסטישער
פּאַרטײ ,געווען פאָרזיצער פון איר אֶר*

זיך דערהופּט מיט די פּיאָבּלעמען פון

= דער .פּעדאַגאָגיק און דער געזעלשאַפט:

גאַניזאַציע אין דײיטשלאַנד.

לעכער לאַגע פון דער פרוי .ועגן פּע=
דאַגאַגישע פראַגן פאַרעפנטלעכט אויך

האַלפערן יהונתן (טון -- 781

אייניקע אַרטיקלען אין דער קצוקונפט",
צוזאַמען מיט מֹשֹׁה ה .איבּערגעזעצט גי
לענינס /דעח ראַדיקאַלער קאָמוניזם"

װוש )8 51/געבּ .אין זשאַרקי ,פּיאָטר- +
אין אַ פאַרמעגלע +
קאָווער געגנט,
כער

(פ"ג אקאַמף" ,נ"י ,)0291 ,אַלין -בּ-ו=
כאַרינס ?דער אלף:בית פון קאָמוניזם"

חסידיש-סוחרישער

פאַמיליע,

פוך

פאָטערסט צד --

פון די בּאַרימטע
לובּלינער האַל:
:פערנס ,װאָס זיי=

(פ"ג פון דער יידישער פּעדעראַציע פון
דער ;װאָרקערס פּאַרטײ" ,נ"י,)3291 ,

 0691ער יחוס = בּריװ' -
האָלענדער =יוסף-מנחם
| }געבּ .אין בּאַראַצ  .גרייכט בּיז אין
--- 6981
ּ.יי טאַרנאָבּושעג ,גאַליציע ,אַלס זא יר"ה אַרײן,
נאָוו ,ב
פון דער מוטערס.

זון פון ראש בּית:דין אין רודניק און
שפּעטער ראש:ישיבה אין וויזשניץ און
טאַרנע 5191 ,בּאַזוכט הילדעסהיימערס
ראַבּינער :שול אין בּערלין,

שפּעטער

די קאַדעטנשול אין טראָפּו ,בּעהמען,
געװאַלגערט זיך אין פאַרשײידענעט שפּ
טעלער ,געשריבּן קאַרעספּאַנדענצן און
קריגסבּילדער אין דער ווינער קיודישער
מאָרגענפּאָסט" 8191 ,צוזאַמען מיט לעאָן

צד  --פון יהונתן
אייבּעשיץ ,הגם זיין פאָטער האָט געהאַט
אַ נייגונג צו השכּלה ,דאָך בּאַקומען
אַרײן רעליגיעזע דערציונג ,בּיז  81יאָר
געלערנט ,זיך אויסצייכענענדיק אַלס

עילוי ,און ערשט נאָך דער חתונה זיך

פּגעגעבּן מיט וועלטלעכער בּילדונג,
אָ
דערװאָרבּן ידיעות אין נאַטורװיסנשאַפּט).
מאַטעמאַטיק און שפּראַכן (רוסיש ,פּו=.

וויזענפעלד אַרױסגעגעבּן אין ריישאַ חדי

פּאַרנעמענדיק זיך מיט

יודישע פּאַלקסצייטונג" ,מיטגעאַרבּעט | ליש ,דייטש),
אין די יאָרן
אָקעװער  -מסחר אין יענדזשעיעוו,
אין לעמבּערגער שטאָגבּלאַטי ,קר
 - .4091דס שטאַרק סימפּאַטיזירט מיטן
;צייט" א ,אַנד ,פּראַװינץ:בּלעטער0291 ,
אין סאָציאַליזם ,אקַורצע צייט געווען טעטיק
אַװעק פוֹן פּוילן קיין דײטשלאַנד,

אין דער ציוניסטישער בּאַװועגונג ,געהאַט
אַ שטאַרקע נייגונג צו חסידות ,דאַן אַלץ
מער און אַריבּער צו ליטעראַרישער טע*.
טיקייט ,אַרום  8091אָנגעהױבּן צו שרייבּן

קעלן רעדאַקטירט איַידישע בּײילאַגע צו
דער .,6005:661 5160/1

אַרױסגעגעבּן

אַ

האעַפט  ײהחלוץ" אין יידיש ,געדרוקט
אין דער סאָציאַלדעמאָקראַטישער דייט+

נאַװעלן3 ,

שער פּרעסע לידער און אַרטיקלען ,צ"א
איבּער ד"ר זיגפריד בּערנפעלד דעם פּע:

דראַמע פשיינדעלע" ,אין  3אַקטן -,אין

דעם אײנאַקטער שמוטער
(פ"ג אַ ,גיטלין ,װאַרשע),

דאַגאָג ,אין דייטשע ס .ד.ישע צייטונגען,
פון די פּראַנצױון אַרױסגעשיקט פון

קעלן ,אַװעק קיין קאַרלסרוע ,ואוֹ גע*.

אַרבּעט אויף א מאַשינענפאַבּריק,

גע*

שריבּן אויך אין די לעמבּערגער העב
רעישע

הלוח"

און אבת

קול" ,גענומען

פאַרעפנטלעכט זיין ערשטע

געצויגן
יידישער

די

אויפמערקזאַמקײט

קריטיק

| געפירט געװאָױן
;

און

זייגען

און זוהן"
װאָס האָבּן
פוֹן דער

אויך

אויפ=

פון פאַרשײידענע ליב
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געלערנט תּנך ,אָבּער צוליבּ דער שלעכ:

/אַבּאַנד לעגענדן (אין .די לעצטע טעג

טער מעטאָדע עס ניט ליב געהאַט .צו

פון זיין לעבּן) ,דערהויפּט אָכּער געשאַפן
אויפן דראַמאַטישן געבּיט און איבּערגע:
לאָזט פּאָלגנדיקע װערק :דער אַלטער

 2יאאַָרװעקגעשיקט קיין ווין צלוֹער?
נען זיך פאַר אשַילדנמאָלער ,אָפּגעװען
דאָרט איבּער  01יאָר ,צווישן גוֹיים ,זיך
אויסגעלערנט אויסגעצייכנט שוימען,
שפּילן אין פוֹט:אָל ,פאָרן אויף אמַאָ=

דיכטער" ,דראַמאַטישע פּאַעמע אין 3
אַקטן; חקיין וועג צוריק",

דראַמע אין

-

 3אַקטן (פון פּױל בּאַרכאַן איבּערגעזעצט

| טאָר:װועלאָסיפּעד ,גייסטיק געווען אוג"

אויף דייטש און אָנגענומען פון לעסינג;

טער דער השפּעה פון די דייטשע דיכ=

טעאַטער ,אָבּער צוליבּ דער וועלט:מלחמה

איז די אויפפירונג ניט רעאַליזירט גע:
װאָרן);

פליגלעף,

זאונטערגעהאַקטע

דראַמע אין  4אַקטן; ײפאַמיליע בּראָנ?
בּערג" ,דראַמע אין  3אַקטן; דער געפער?

לעכער רעצעפּט" ,קאָמעדיע אין  1אַקט;
װפּורים:שפּילער" ,קינדער:קאָמעדיע  אין
 3אַקטן ,געשטאָרבּן אין יענדזשעיעוו- ,
ד"ר א ,מוקדוני , ,דאָס לעבּען"  } 2191ש ,ניגער,

ד,י יודישע װעלט"  111 ,4191בּעל:מחעבות ,די
יודישע װעלט?  ;162| ,3191ד"ר יהושע טהאָן ,אין
קראַקעװער  8061221צזוסא!  ,8191איבּערגע.

,אָדזער
דרוקט אין לעמבּערגער טאָגבּלאָ?? און ל
ּ,יכער=וועלט"){ 2291 ,
טאַגעבּלאַט?ן י,מי גיימאן ,ב

(--6881 2/
האַלפּערן משה-לייבּ |

טער ניצשע,

ליליענקראָן,

ריכאַרד דע=

מעלי און צו  12יאָר אַלײן אָנגעהױבּן

צו שרייבּן .די ערשטע צוויי לידער אי
דייטש פאַרעפנטלעכט אין אַ װינער .
דייטש:יידישן זשורנאַל ,צוריקגעקומען
אַהײם ,זיך בּאַגעגנט מיט די דיכטער
יעקב מעסטעל און שיי אימבּער ,ביירע

זיינע בּני:עיר ,און אָנגעהױיבּן צו שרייבּן
אויף יידיש .דאָס ערשטע ליד אַװעקגע.+
שיקט אין לעמבערגער װטאָגבּלאַט" ,
אַרום  ,80--7091אָבּער .דער רעדאַקטאָר- ,

משח קליינמאַן ,האָט עס ניט אָפּגעדרוקט: ,
האַלטנדיק עס פאַר אַ געלאַטכנטס ,ווייל
עס איז געװען צו גוט פאַר אַן אָנפאַג=
גער .דערויף האָט ה ,אָפּנעענטפערט קליינ:

זלאָטשעװ,

מאַנען אויף זיין שטייגער ,אָבּער שפּע:

מזרז:גאַליציע .זיין פאָטער אייזיק ,אַ

טער ,בּאַקענט זיך פּערוענלעך ,האָבּן
זי זיך איבּערגעבּעטן ,און ה ,פאַרעפנט?

|=) געב.

אין

ישניט:קרעמער ,איז געווען אַזון פון אַן
אָדעסער ,װעל:
כער אין שפּע=
טער געװאָרן קול? -
טוס פ=ּרעוידענט

אין ,דעם יודישען אַרבּײיטער" ,אויס=
מײידנדיק

אַװעק

מיליטערדינסט ,איז ער 8091

קײן

אַמעריקע,

האָט

גע=

דרוקט לידער אין זאידישען קעמפּפער",

אין בּוֹסק ,גאַל= 

ציע;
טערס
גיקל
דאַר.,

לעכט זיינע לידער אין חטאָגבּלאַט" ,אויך

פון דער מו= -
צד--אַן איי.
פון אַן אַרע?1
בּאַזוכט די

זאידישען פאָלק",

ײפ .א .ש", ,ליטצָ= 

ראַטור און לעבּען" א .אַנד ,.געשריבּך
זייער פיל אין די

הומאָריסטישע צייט?

שריפטן ,װי חדער קיבּעצער" ,עדער אי

פּוילישע בּאַראָן:הירש:שול אין זיין גע  -דישער גזלן" ,חדער קוגדס" ,א"פּ העל

בּורטסשטאָט און אוֹיך געגאַנגען אי
חדר,

ואו'

געלערנט

אַביסל

גמרא

פּען ,אַלס איינער פון די בּאַדײטנדסטע

פאָרשטייער פון די איונגע" ,זיך אַטײ=

(חגבא מציעה" און װבּבא קמא" ,אלין  .ליקט אין די זמ"בּ

װליטעראַטורי"
(,253

און

/

"0

|

| =

|

|
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ער צוּ דערשטיקן דעם צער און טרויער
|חשריפטען" ,אַרױסגעגעבּן צוזאַמען מיט
זיין פריינד משה נאַדיר דאָס זמ"בּ חפון .אין ווילדן טאַנץ פון אויפגעשטורעמטן
.מענש צוֹ מענש" ,נ'"  ,5191צװאַ2
בּלוט ,אין אויסטערלישע פאַנטאַעס --
מען מיט מנחם דאָס זמ"בּ אאיסט בּראָד 2דער מיאוסער וירקלעכקייט איף צו
להכעיס ,אין הערלעכע צאַרטע ויזיעס. ,
 וויי? , נ"י  ,6191און מיט בּ .גראָבּאַרדאון ז ,װיינפּער .די מאָנאַטשריפט װאָטעם" אויסגעחלומט אין דער גרויער אָרעמער
( .)1/ ,3291זינט דער גרינדונג פון סביבה ,זיך דערנעענטערט צו דער
אידעאָלאָגיע פון דער רעװאָלוציאָנער?
דער קאָמוניסטישער יפרייהייט" געווען
פּראָלעטאַרישער קולטור ,האָט ה .געפו=
== בּיז גאָר דער לעצטער צייט אשַטענדי?
| -קער מיטאַרבּעטער פון דער צייטונג און

אַחוץ לידער און פּאָעמען געשריבּן דאָרט

נען אַ גאַנץ נייעם סטיל פאַר די סאָציאַ:

אַלע ליידן פון די פאָלקסמאַסן ,זיין בּוך -
לידער ידי גאָלדענע פּאַװע" (נ"י- )4291 ,
הײבּט אָן אַ נייעם פּעריאָד אין זין
שאַפן ,אָנשטאָט פּאַטעטיקער און סאַטירי?
קער און ליריקער טרעט בּולטער אויף
דער הומאָריסט און פּאַראָדיסט אוֹן חוזק:
מאַכער ,װאָס זוכט דאָס גליכגעויכט

פון צייט צו צייט אויך אַרטיקלען אויף
ליטעראַרישע טעמעס ,אין די אינטערעסן
פוֹן דער חפרייהייט" בּאַזוכט פּאַרשיידענע
שטעט פון די פאַראייניקטע שטאַטן
אַלס פּרעלעגענט און רעציטאַטאָר פון
זיינע אייגענע ווערק--.ה ,.איינער פון די
גרעסטע פאָרשטײיער פון דער מאָדערנער צװישן דעם טראַגיקער און קלאָון;
זיין אימפּעט און פייער װערט אָפּגע?
יידישער פּאָעזיע ,אין דעם ערשטן פּעריאָד
פוֹן זיין שאַפן (זיין בּוך ?אין ניוײיאָרק" ,פיג קילט אין דעם פילאָסאָפישן סקעפּטיציזם,
זווינקעל"  ,9191ז"ז  )403פּאַטעטיש ,דראַ און מיט דער מאַסקע פון אַ פּאַיאַץ ,אין
דעם טײיװלאָנישן שפּיל פון זיין שפּאָט,
מאַטיש ,טראַגיש ,האָט אַרײנגעבּראַכט
בּרעגט ער צום אויסדרוק די שטרעבּונג
אין דעם יידישן ליד די בּרייטאָטעמדי?
צו יענעם גרויסן געלעכטער ,װאָס דאַרף
קייט פון אַ מעכטיקן טעמפּעראַמענט,
אויפטרייסלען און אָפּפרישן און אויס?
דעם צער און צאָרן פון אַ אומרויקן גייסט,
װאָס רעװאָלטירט קעגן דער צביעות און לייטערן -- ,ה--ס ליריק איז אויך אייגע
פלאַכקייט פון דער וועלט ,לאַכט זי אויס ' פון די העכסטע דערגרייכונגען אין
יידישן סטיל ,אין זיין ליך ,סיי דעם
מיט גאַליקן סאַרקאַזם ,שטעלט אַרױס
מעכטיק געהאַמערטן ,סיי דעם גראָטעסק
נאַקעט אָפן אונזער צייט מיט איר פּוסט?
צעפלאָסענעם ,האָט ער גובר געווען די
קייט ,אומגלויבּן ,פאַרלױרנקײט ,מיט
אומבּאַהאָלפנקײט אין פאָרם און שפּראַך
איר טרויער ,אומעט און פאַרצווייפלונג,
פון אַ סך גאַליציש:יידישע דיכטער ,און.
שׁוֹין אין איינער פון זיינע ערשטע פא
זיין יידיש איז פונקט אַזױ עכט און
עמען ?אין דער פרעמד" בּרענגט ער צום
אויסדרוק די טראַגיק פון דעם אָפּגערי :פריש ,װי קרעפטיק און פולבּלוטיק --.ה
האָט צ"א איבּערגעזעצט קלאַבּונדס כי?
סענעם יידישן דור ,װאָס האָט אַלץ פאַר:
נעזישע פּיעסע אדער קרייט?צירקל",
לוירן און גאָרנישט געפונען אין דער גרוי?
,32191
ש ,ג ,,אאין עדער יודישער װעלט",
סער אַמעריקאַנער שטאָט ,װעלכע דער

דיכטער האַסט ניט נאָר אַלס סאָציאַלן
פאַקטאָר ,נאָר איך אַלס גורם פון
נאַציאָנאַלן אונטערגאַנג ,אַרױסשטעלג:
דיק נאַקעט די בּרוטאַליטעט

פון לעבּן,

אַראָפּרײסנדיק פון אים אַלע מאַסקעס

און צודעקן,

צעשטערנדיק ליײידנשאַפּט?

לעך אַלע אידעאַלן און אילוזיעס ,זוכט

ש}

נח שטײנבערג,

| ,דער נייער

װעלט",

אין ,דעם טאָג"

קיונגיאמעריקא":

02321--812 ,1291

פון זַץְ;4291 8/

 01אין

ש .ניגער,

ז .װײנפּער,

אין ,דער פעדער" 1 1110 ,4291 ,פ ,גראָבּאַיד,
,ונזער פּראָלעטאַרישע
אין ,אָטעם" :1 ,ש .ניגער ,א
קריטיק" (קעגן ה--ס שיטה פון ענראָבּע היד"),
מ .ראַװיטש ,אין {ביכער"
אין ,טאָג" ;2291
וועלט" ,2291 ,ז. 3054 .

773:

האָ -מאַן

האָכּמאַן נחמיה=דוד (|א--* 0681 11/
ווצ/

)8

געבּ .אין גאַװרע ,קאָװ!

נער געגנט ,בּיי דער פרייסישער גרע:
נעץ .זיין פאָטער ,זאבװואַלף ,אין גע:
ווען אַ אָנגעזעע2
נער בּאַלעבּאָס אין
שטעטל ,אַ משכּיל
און אַ יודע ספר,

4

7 7

!}

4781
| לערנט אויך אין בּית:המדרש.
| אָפּגעדרוקט דעם ערשטן אַרטיקל (אַבּאַ5
שרײיבּונג פון דער שטאָט בּירז) אין
חהלבנון? און דערנאָך אַ גאַנצע רײ
אַרטיקלען אויך אין ,הצפירה"  --דער?

הױפּט נאַטורװיס:שאַפּטלעכע 7781 ,פֵאַר?

פאַסט
נחמד"

זיין ערשטן ספר
(אַ סעריע

א"ט אוצר

װיסנשאַפטלעכע צַרב

פוֹן  5יאָר אָן גע

טיקלען ,איבּערגעזעצטע פון רוסישע און

לערנט אין חדר;

דייטשע זשורגאַלן) .און אים אַרױסגעגעבּן
אין ווילנע ,וואו אַ קורצע צייט געווען

אַ געוויסע צייט
געלעבּט מיט די
עלטערן אין דעם
הויף יוקנישקע ,װאָס דער פאָטער האָט
אַרענדירט בּיים שררה פון גאַװרע; :צו
 9 -יאָר ,נאָך אַ שרעקלעכן אומגליק (אין

זיינען געשטאָרבּן פון קרוֹפ

קינסאָן קיין קיניגסבּערג ,וואו  5חדשים
מיטגעאַרבּעט אין זיינע צייטשריפטן

חהקול"? ,אספת חכמים" און דעם יידישן

האָט די פאַ:

חקול לעם" ,,אָבּער .אַזוֹי װי ראָדקינסאָן

צען טעג

אַלע  3עלטערע קינדער)

אויך אַ בּעלמגיה בּיי מ"ץ און זיך בּאַ:קענט

9781

מיט די ווילנער משכּילים,

איינגעלאַדן געװאָרן פון מיכאל:לוי ראָד?

מיליע פון סגולה:וועגן זיך אַריבּערגע - :האָט אוֹיף אים אַרױפגעװאָרפן
-צויגן קיין ערזוועליק ,וואו ה ,האָט װײ= 

דעם

גאַנצן יאָך פון דער רעדאַקציאַגעלער

טער געלערנט אין חדר און אין אַ יאָר .אַרבּעט--פאַרלאָוט די שטעלע .,זיך צוריקג.
:אַרום אָפּגעגעבּן געװאָרן פון פאָטער אין
דער פאָלקסשול  --לכתּחילה איין יידיש
וייִנגל צװישן  05שקצימלעך; שפּעטער
געלערנט בּיים שטעטלשן רב רי פיוול
בּורסקי ,,אָנגעהױבּן צו לייענען השכּלה:

אַהים

געקעױט

און אָנגעהױבּן מיטצו? /

אַרבּעטן אין די העבּרעישע װאָכנבּלע:

טער

אהצפירה",

;המגיד" ,שהלבנון",

זהמליץ" ,זעברי אוכי? און /האוהב",
דאַן אַרױסגעגעבּן מיט דער הילף פון
בּיכער און צו יענער צײיט שוין אױף  .דעם ווילנער משכיל און מעצענאַט משת 
געפּרװוט שרײבּן העבּרעישע שיריב,
ראַזענסאָן זיין צווייט װערק שהנוסע"
2
סוף  3781אַריבּערגעפאָרן מיט די עָל
( )3881און ,זיצנדיק אין ווילנע ,לױט
ט
טערן קיין בּירז ,וואו ער האָט געלערנדער עצה פון צבי:ניסן גאָלאָמבּ אָנגע:
בּיי דעם בּאַוואוסטן העבּרעיִשן שריפט:
שריבּן פאַרן פ"ג מ"ץ ,פאַר אַ האָנאָראַר
ישטעלער און מאַטעמאַטיקער יוסף:לייבּ
פון  5רובּל אַ בּיכל ,איבּער 2י0ידישע
זאָסניץ די מיטלעלטערלעכע העבּרעישע  מעשהבּיכלעך ,װי ,דער פאַלשער פַעף 
פילאָסאָפישע ליטעראַטור און מאַטעמאַ.
טער" ,אדער ציגיינער קינד" ,דיא גע:

טישע

ויסנשאַפּטן,

| ווירקונג אָנגעהױבּן

אונטער זאָסניצעס

זיך אָפּצוגעבּן מיט

דייטש און געלײענט װיסנשאַפּטלעכע 
-װערק אין דער דאָזיקער שפּראַך ,גע:

היימע צוואה",

זדיא ירושה",

;דער

חדער

כּשו'ער קרבּן",

עדער

טיראַן =

פערצווייפעלטער" ,אדון יהודה אבּרבּנאל",
;צו דער תּליה" ,דער האַרעם לעבּעןי,

}אונשולדיג

 )8לויט ס,פר

זכּרון"---י"בּ טבת

,7581

ליעבּע",

פֿאַרמשפּט",
ידיא

,פערגיפטיגטע

ברידערליכע

ליעבּל"

-

פול 

|

|

האָפּמאן

===

יי

||

6

4

/אאַז"װו= ,נאָכדעם וי ה .האָט פאַרעפנט| :אטאָכער"  ---אַרומגעװאַנדערט מיט 'אַ
לעכט אין ;די יידישע גאַזעטטען" אל ק-אַרע סחורה איבּער די מדבּריות און
ניקע ויסנשאַפטלעכע אַרטיקלען ,האָט

ישובים פון דער קאַפּײקאָלאָניע ,האַנד=
לענדיק מיט די בּורן ,בּיז ער האָט אַרום

זאָן .,איינגעלאַדן קיין נ"י אַלס מיטאַר:
בּעטער מיט אַ געהאַלט פון  01דאָלאַר

 5זיך בּאַזעצט אין קײפּטאָון ,ואו

אים דער רעדאַקטאָױ ,כּתריאל:צבי שרה?

/אַ װאַך און קעסט,

פאַרבּראַכֿט אין ג"י

ער האָט געעפנט אַ יידישע דרוקערי
און אַרױסגעגעבּן אַ גאַנצע ריי יידישע.

 9חדשים צייט ,האָט הז,יך פאַרבּענקט.

װאָכנבּלעטער ,װוי :חהאור" (אין יידיש),

צוריק אַהײם און אָנהײבּ  6881צוריק;
געקערט זיך קיין ניישטאָדט:סוגינד ,אין
| דעם אייגענעם יאָר; אַז דער רעדאַק:

װאָס האָט עקסיסטירט  5יאָר; חדער
אידישער העראָלדײ  --צוזאַמען מיט דעם'.

טאָר פון חהמגיד" איז געפערלעך קראַנק

געװאָרן,

איז ה .אַרױסגערופן געװאָרן

קיין ליק און רעדאַקטירט די צייטשריפט

לאָנדאָנער יידישן זשורנאַליסט איויץ.
סטאָון | (עקסיסטירט  2יאָר); זדער טעפ
לעגראַף?  --צוזאַמען מיט אייגעל ,קאַפּ
לאַנסקי און דוד גאָלדבּלאַט *) ,אָבּער

אַ פּאָר חדשים נאָך גאָרדאָנס טויט ,בּיז .די שותּפים האָבּן ניט געקענט צוישן.
דער חהמגיד" .איז איבּערגעגאַנגען צו זיך דורכקומען ,און צװאַמען מיט זיין
ידעם גאַליצישן שריפטשטעלער ד"ר י ,ש - ,יוגנט:פריינד .י ,ל ,שריראָ בּיי דער מיט+
פוקס 7881 .האָט ה .אַרױסגעגעבּן אין ווירקונג פון אַ געװיסן װאַרשעװער זשור:
וואַרשע זיינע ספרים /ספּורי הטבע" און נאַליסט מ .מאַטוסאָן  6חדשים צײיט'
אַרױסגעגעבּן קדיא אידישע פאָלקסציי| :
מקדמי ארץ" און אויך געדרוקט פּאָפּולער=
טונג" ,זעענדיק ,אַז די יידישע ואָכב"
װיסנשאַפטלעכע אַרטיקלען אין ספעק?

טאָרס חהויזפריינדי ,אויף דער עצה פון
זיינעם אאשַַװאָגער ,וועלכער האָט געהאַט.
אױסגעװאַנדערט קיין דרום:אַפּריקע ,אין

ה 9881 ,אויך אַװעק אין דעם װלאַנד פון

בּלעטער

אין דרום-אַפריקע

האָבּן ניט

קיין אריכת:ימים ,האָט ה )?( 8091 ,גע=
גרינדעט אליַטעראַריש:װױיסנשאַפּטלעכע
מאָנאַטשריפט אדער אַפּריקאַנערײ מיט אַ

גאָלד ,דימענטן און האָפּענונגעןי .ער העבּרעיִשער בּיילאַגע זהכּנרת" ,װעלכעַ.-
האָט אָבּער דאָרט קיין עשירות ניט גע :איז דאָס לעצטע מאָל אַרוֹיס אַפּייל
| פונען און זיך יאָרנלאַנג געפּלאָגט ,זוכג ,4 - :און אויך דעו' בּיילאַגע זהאוהב" (?)
דיק זיך דורכצושלאָגן אין דער
היים,

דער

ערשטער

נײער

אַראַפּגעבּראַכט

(דער .אַפּריקאַנער" חאָט עקסיסטירט אַ.

יאָר --,)8אַ היבּשן קולטור:היסטאָרישן

קיין ידרום?אַפריקע יידישע שריפט ,האָט

ווערט האָט ה--ס אספר:חזכרונות--עראי=

ער זיך בּאַזעצט אין יאָהאַנעסבּורג ,וואו
ער האָט געעפנט אדַרוקעריי און גע:
גרינדעט די עױשטע יידישע צייטונג אין
/אַפריקע  --דאָס װאָכנבּלאַט חדער אַפרי:

משכּיל אין

נערונגען

פון אַ ליטווישען

דריי וועלט:טהיילען אײיראָפּא ,אַמעריקאַ

און אַפריקא" (געדרוקט און הערויסגע=
געבּען בּייא נ .האָפּפּמאַנן ,קײפּטאָון,6191 ,

קאַנער איזראַעליט? ,װאָס האָט אין  6זיז  ,522אין פאָליאָ) ,דאָס ערשטע יידל=.

חדשים זיך געמוזט פאַרמאַכן,

וייל יאַ:

האַנעסבּורג איז נאָך צו יענער צייט ניט .

געװען מטוגל צו אַ יידישער צייטונג .דאַן
איז ער אין משך פון  4יאָר געװען

אַ

*) גאָלדבּלאַט האָט אגב אין דער צייט פון דער
| בּורישיענגלישער מלחמה  2091--9981אַרױסנע- .

געבּן אין קײפּטאָון א טעגלעכע יידישע צײטונג/.
,דער קריעגסישטאַפעט".

.

=+

-

י

האָפמצן . --ער  --האָפּשטין

שע בּוך ,װאָס איז געדרוקט אין דרום?
אַפריק? (געזעצט פון ה-.ן גופא); .דער
קלענסטער צװוייטער טייל פון קספר" --

;אין אַמעריקא?  --איז געשריבּן אין
העבּרעיִש; אַ בּאַזונדערן אינטערעס האַט
דער 34טער טייל ,װאָס אַנטהאַלט אַ בּאַ:
שרייבּונג פון דרום:אַפריקע ,איר בֹּאַ2

|

?87

מיליע אַװעק קיין אַמעריקע ,אַרום 8091

געווען מיטרעדאַקטאָר פון יאיַדישגאַלי?
ישן װאָכנבּלאַט אין נ"י .די לעצטע 6
יאָר פון זיין לעבּן געווען פּאַראַליזירט
געשטאָרבּן אין פּראָװידענס- ,ראָוד איש
גענד,

|

האָפשטײין דוד (כ"ה סיוון - 981
פעלקערונג ,דעם דאַרטיקן יידישן ישוֹב,
) געבּ .אין קאָראָסטישעװ,
/
די יידישע קהלשע אַנשטאַלטן ,די אָנגע=
קיעווער גובּ .זיין פאָטער ,מנחם ,אַזון. .
זעענע יידישע פּערזענלעכקייטן און בּלי :פון סאטַאָליער ,אַ למדן און אַמשבּיל ,איז 
קודש (מיט זייערע בּילדער) ,װי אויך געווען אַ װאַלך;
א קוױצע ,ניט גאָר גענויע בּיבּליאָגראַ :מענטש ,זיך בּאַ:
פישע נאָטיץ איבּער דער יידישער פַּרע:
זעצטמיט דער פאַ.
סע אין יאָהאַנעסבּורג און קײיפּטאָון0291 .
מיליע אין דאָרף
האָט ה ,רעדאַקטירט דאָס ;טאָוט?אַפױי:
יאַסנאָגאָראָד ,וואָ,
קאַנישע יאָהרבּוך" ,קײפּטאָון ,אַחוצדעם
לין ,ו.ואו געהאַט
ת
 נאָך פאַרפאַסט אין העבּרעיש :װתּילדואויך זיין אייגנס
י
חכמי הבּאטאניק" (? ,)9781מעשי חכמים
ד8עסיאַטין ערף /
ן
כ
( ,)5581-חתּולדות הנפשיי ,חהפּרדס" ,שתּו
:
און אַלײן מיט דער

ת
ו
עלילות" ,װתּולדוֹת חיי הצמחים" ,תתּלא
פאַמיליע זי בּאַרבּעט ,פון דער מוטערס
חכמים" א ,אַנד ,,װאָס געפינען זיך אין צד געווען משָפּחה מיט דעט בּאַוואוסטן
|
|
כּתב:יד,
פאָלקסמוזיקער  ---דעם בּאַרדיטשעװער
,ספר זכּרון"; , ;17 ,08שש ירחים בּנוי קלעומער פּדֶהצוֹר=כאָלאָדענקאָ .פון  5יאָר
יארק? ,אין ,המגיד" ,תּרמ"ה; י ,ש ,יודעלעויץ,
בּין  9געלערנט אין חדר ,דאַן זיך דער?
,דאָס נייע לעבּען" ,יאָהאנעסבּורג,6191 ,
צויגן בּיים זיידן ר' עקיבאלע ,אַן אויס:
האַפּנער חיים = אהרן (-- 0681
געצֵייכנטן מאַטעמאַטיקער ,װאָס איז גע:
א )291 31/געבּ .אין גאַלי.יע .נאָך װען אַ מלמד בּיים קאָראָסטישעװער
| = דער חתונה זיך געפּרוּווט מפרנס צו זיין חגוטן ייד" ר' מאָטעלע ,גלײכצייטיק
פון לערעריי ,אונטער דער השפּעה פון געלערנט רוסיש און העבּרעיש בּיי לע2
ודעם בּדחן זמשהלע היבּנעװער" אַלין
רער ,אין אפַּאָר יאָר אַרום אַװעקגע=

אָנגעהױבּן אויפצוטרעטן .אויף חתונות
פאָרן צו די עלטערן אין דאָרף ,ואו
אַלס בּדחן ,אַרױיסגעגעבּן אַ קליינע זאַמ:
נאָךְ צװײ יאָר געלערנט בי זש-
,
לונג לידער א"ט זכּנור ציון" מיט מוזיק
,
ר
ע
ר
ע
ל
ר
ע
ר
י
מ
ָ
א
ט
|
דערנאָך אָנגעהױבּן -
וועלכע מ'האָט בּשעתּו געזונגען צװישן
צו נעמען אאַָנטײל אין דעם פּויערישן
ודי יונגע בּית:מדרש-בּחורים,
װאָס האָבּן  -לעבּנסשטייגער פון דער פאַמיליע

שוין אָנגעהױיבּן צו שמעקן צוֹ השכּלה.

געווען אויך מיטרעדאַקטאָר פון זהעברלי
און זעברי אנכי" אין בּראָד; צולעצט
געלעבּט אַלס בּדחן אין בּובּרקא ,פון
װאַנען ער אין מיט דער גאַנצער פּאַ:

צו:

גלייך מיט די  01ייִנגערע בּרידער און
שוועסטער .צו  71יאָר געװאָרן אלַערער

אין אַ נאָענטן דאָרף ,גלײיכצייטיק זיך

אָפּגעגעבּן מיט זעלבּסטבּילדונג7091 .
געקי
מען קיין קיעוו ,וואו געהערט לעק.

|

97

| דאָפשטײין

ציעס  אין דער ײפאָלקס?אוידיטאָריע",
זיך בּאַזונדערס אינטערעסירט מיט נאַ:
טורװויסנשאַפט ,פאַרבּרענגענדיק די זו=
מערס

אין דאָרפישער

אין דער היים,

אַרבּעט ,דורכגעמאַכט דעם קורס פון 6
קלאַסן גימנאַזיע (מיט גריכיש) ,געדינט
אַלס פרייוויליקער אין אַלעקסאַנדראָפּאָל,
אַרמעניע ,וואוֹ אַלס סאָלדאַט אויסגץ:
האַלטן דעם עקזאַמען אויף מאַטורע,

|

087

|

קווע ,וואו צ"א מיטרעדאַקטירט די זמ"בּ.

געקומען אין אַ קאָנפליקט

ײשטראָם?,

מיט דער ייִדסעקציע צוליבּ זיין אונטער=
שריפט אויף דעם געוויסן מעמאָראַנדום

פון אַקאדעמיקער

אָלדענבּורג א .אַנד/ ,

וועגן דער לאַגע פון דער העבּרעישער

שפּראַך אין ראַטנפאַרבּאַנד ,שפּעטערי.
פאַרלאָזן רוסלאַנד ,אגעַוויסע צייט גע=

לעבּט אין בּערלין ,געדרוקט אין /צו=

דורכגערייזט קאַװקאַז ,צוליבּ דער פּראַ:

קונפט" לידער און פּאָעמען ,צ"א אויך

צענט:נאָרמע ניט געקענט אַרײין אין
איניווערסיטעט ,אָנגעקומען אין פּסיכאָ:

איבּערזעצונגען .פון א .פּושקין (,5291

אין פּט"בּ.,

) ,סאָפיע דובּנאָװאַיערליכס חמוטער2לי=
דער" ( ,)81 ,3291די דראַמאַטישע פא

אין

עמע אין צוויי בּילדער זשאול  ---דער
לעצטער מלך פון ישראל" ( ,4291זזע,
די בּופאָנאַדע אין צוויי אַקטן חמשיח'ס

אויך געהערט לעקציעס אויף דער פילאָ:

צייטען" ( ,5291ש :געשריבּן פאַר דעם

נעװראָלאָגישן 

אינסטיטוט

אויס מאַטעריעלער נויט (שוֹין אַלס פאַ:
מיליענמענטש) זיך אַריבּערגעפירט

דעם קאָמערץ:אינסטיטוט אין קיעוו ,וואו
לאַגישער אָפּטײלונג פון אוניווערסי:
טעט---.שוין צו  9יאָר געשריבּן לידער

אין העבּרעיש און שפּעטער  --אין
אוקראַיַניש און רוסיש (זיינע לידער
;שטראָמען" ,זאין דער בּרייטער אַלעעי
א .אַנד ,זיינען צוערשט

געשאַפן

אין

| רוסיש) ,אין יידיש דעבּיוטירט מיט אַן
עטיוֹד זאין דאָרף" און מיט לידער אין
;דער נייער צייט" ,קיעװ  ,7191זינט
דאַן זיך בּאַטײליקט אין די פאַרשײיד?1

סטע אױסגאַבּן פון אוקראַינע ,װי די
זמ"בּ

זאייגנס"

 11 1א .אַנד ,געװען

מיטרעדאַקטאָר פון דער ליטסעקציע פון
דער

,8

*קולטור:ליגע"

אין קיעו

סטודיעס,

די העבּרעיִשע אױסגאַבּן ,װי דעם טאָג?

בּלאַט חדבר" א ,אַנד --..פון זיינע לידער
זיינען אַרוֹיס אגַאַנצע ריי זאַמלונגען;.
װי:

צבּיי וועגן" (זקיעווער פ"ג",9191 ,

ז"ז  ,)69ארויטע בּליטן" (פ"ג חקולטור:
ליגע" ,קיעוו ,)0291 ,זגינען:געװעב" .
(ימלוכע?פ"ג" ,קליינע בּיבּליאָטעק װלי=
ריק",

קיעוו

שלייפן",

שטרויער"

,1291

ז"ז ,)61

דערז .פ"ג,1291 ,

(גרויסע

אזונען=
ז"ז ,)32

פּראַכט * אױסגאַבּע

זיגט

זשרעטעלאַך" און

װײידגעזקאָט",

פון די

חקלינג=קלאַנג" ,פון כאַשטשעװאַצקיס זאַמ?
לונג איבּערזעצונגען אויס רוסישע דיכ:
טער ,פון די אױסגאַבּן א"ט חווידער:
וואוקס" אאַז"וו ,אויך מיטגליד פוֹן צ"בּ
פון דער חקולטור*ליגע" ,לעקטאָר פון
די ליטעראַרישע און דראַמאַטישע
שפּעטער

געפינט זיך לעצטנס אין ארץ:ישראל ,
וואו ער פאַרעפנטלעכט אויך שירים אין

לטובת די הונגערנדיקע יידישע קאָלאַ:

פון זמ"בּ עאויפגאַנג",

קינדער = זשורנאַלן 

מאָסקװעֶר אַקאַדעמישן טעאַטער הבּימה").,

געלעבּט אין מאָס:

ניעס ,מיט צייכענונגען פון מאַרק שאַ=
גאַל,

אַרױסגעגעבּן

פון

ידורך דעם קאָאָפּעראַטיוון פ"ג חקולטור=
ליגע" ,קיעוו ,2291 ,ז"ז  ,)82אװאַלגער?

שטיינער" (פ"ג ייִדסעקציע ,קיעוו,)2291 ,
חאין טאָװל פון ווענט"( ,פ"ג חפונקען",
בּערלין ,3291 ,זײזן  ;)46אַפאַרגרעסער=
טע אױסגאַבּע פון זיין ערשטן בּוך לִי=

דער,

װאָס נעמט אֵרום זײײן דיכטער:

18

'

האָפשטיין  --האָראָדינסקי  --האָראָדעצק".

שאַפן פאַר דעם יאַרצענדליק 22 -- 2191
איז אַרוֹיס א"ט ,בּיי וועגן" (פ"ג בּ .אי

קלעצקין ,ווילנע ,4291 ,זיז  ;)871פון
דער פּראַכטפולער אױסגאַבּע פון ה--ס
+געזאַמלטע ווערק" איז אַרױס דער |בּ,
אליריק"

,)3

(קאַאָפּעראַטיװוער פ"ג,

װעלט:בּאַנעמונג פוּן דעם מאָדערנעם ייד
און האָט אַרײנגעטראָגן אין דער יידישעף

ליריק נייע פאָרמען און נייעם אינהאַלט,
מ"ב בּאַי
,יונגע טרייסט" ,אזין
מ ,ליטװאַקאָװ, ,בּיכער-װעלט",

-פון זיינע פּראָזע=ווערק איז אין

 ,1 ,9ז ;32 ,ש ,רבינשטײן, ,מילגרוים",
 :/ג .מיזיל, ,בּיכעריוועלט"--11| ,3291 ,ש13

קינדער=אָין?

ער*

בּוכפאָרם אַרױס  --װפון

(פ"ג זקולטור-ליגע" ,קיעוו ,0291 ,ז"ז
1

שער פּאָעזיע מיט דער געפילס?וועלט און

פ ,רײלאַנד,
גינען";)9 ,

קיעוו,

.

28ל

האָט איבּערגעזעצט פאַר דער זשול?

פון

בּיבּליאָטעק

ג" 2911 8/02 ,מ .אנין, ,אַ סימפאָניע אין
| רוט און גראָי, ,נײע צייט" ,ג,31 ,291

פ"ג"

דאָס

פון אוקראַיִנישן

דים?

האָראָדינסקי יוסף (אַרום --- 0581

טער איװאַן פראַנקאָ אדער האָז און דער
שטעכלער" און לעאָניד אַנדרעיעװס
דערציילונג זאַ הונט" .האָט אויך אָנגע?
שריבּן אַרײנפירן צו די לידערואַמלונגען
פון דער יונגער אוקראַיניש-ײידישער

) האָט געהאַלטן אין בּאַר?

קינדער:מעשהלע

קיעווער

ש .גאָרדאָן,
דישן דויער",

זמ"בּ ,שטראָם?,

|| , 01אין

 ;111 01נ .שטיינבּערג, ,די צייט",

גרופּע שווידערוואוקס" ,אשפּענער" --פון
איציק פעפער ,װאָנגריף" -פון א ,שוחט,

זדאַרשט"  --פֿון מ ,כאַשטשעװאַצקי-- ,
ה .איז איינער פון די בּאַדײטנדיקסטע
פאָרשטײיער פון דער יידישער פּאָעזיע
אין  דער תקופה

פון נאָך מלחמה

און

רעװאַלוציע ,דער רייפסטער דיכטער
ער=ופענער חקיעווער
פון דער אַגזױ
גרופּע"; אָנגעהױבּן מיט אידילישע נאַ:
האָט ער אויך אין דעם

טור:לידער,

שטורעם

און דראַנג פון דער גרויסער

רוסישער

דעם

רעװאָלוציע

דערפילט

ריטם פון דער קאָסמישער עװאָלוציע,
און מיט עפּישער רו געזונגען די פרייד
און טרויער פון די רעװאָלוציאָנערע
געשעענישן

און איבּערלעבּונְגען;

אַ

|

דיטשעוו אפַּריװואַטע שול פאַר ייִנגלעך,
פאַרפאַסט אַ בּיכל א"ט יד ,ר נייער בּער=
דיטשובער בּריעפענשטעללער אין 5
טהיילי (װאַרשע ,תּרנ"ן ,זיז עא,)401

װאָס צייכנט זיך אויס פון דעם דאָזיקן 
מין ליטעראַטור מיט דעם פאָלקסטימלעכן
סטיל ,בּפרט אין די בּריוו-מוסטערן,

האָראָדעצקי שמואל -אבּא
אלול --1781
מאַלין ,קיעווער געגנט,

(ייד

) געבּ .אין
אין אַ משפּחה

פון העכסטן חסידישן יחוס ,פון פאָטערס

צד אַן אייניקל פון דעם צדיק ר' גחומל
טשערנאַבּילער ,פון דער מוטערס  -צן

אוראייגיקל פון ר' נחמן בּראַסלעװער,
אַזױ אַז ער שטײמט דירעקט פון בּעש"ט,
נאָך אַלס קינד געבליבּן אַ יתום פון מאָ:
טער,

דעם

דערצויגן געװאָרן

בּאַוואוסטן

גביױ

בּיי אַ פעטער,

ר' אברהם-דוד

מאַגאַזאַניק פון בּאַרדיטשעװ,

בּיו 71

יאָר מיט התמדה געלעױנט ש'ס און

אימאַזשיניסט מיט אַ טיף סימבּאָלישן
חוש ,פאַרװאָרצלט אינטויטיוו אין דער נגען חסידיש געקליידט .און קין אַנוֹנג
פּוסקים ,קבּלה און מוסרספרים,

ירושה פון יידישע דורות ,מיט אַ געפיל

פאַר דער פּלאַסטיק און מוזיק פון װאָרט,
האָט ער אין זיין שאַפן געבּראַכט צו אַ

געגאַנ=

|ניט געהאַט פון דער נייער העבּרעישער.

ליטער
אַטור ,דאַן זיך בּאַקענט צופעליק
מיט מאַפּוס זאהבת ציון" ,סמאָלענסקינס.

די פּראָבּלעמען  -חחתּועה בּדרכי חיים" ,אָבֹּעֶר זיי האָבּן

קינסטלערישן סינטעז
און שטימונגען פין דער נייסטער רוסי:

אויף דעם יונגן ה .מיט זיין טיפן געפיל

+

בסל

ה

פאַר חסידות

===

הר
האָ
אדע
ָצק
ריא-ַ-װיץ =

קיין ורושם ניט געמאַכט.

דערפאַר האָבּן אויף אים אַ גרױיסע װיף2

| קונג געהאַט די װערק פון א ,צ .צווייפּעל,
 -וועלכע האָבּן אין אים דערװעקט דעם.

בי

=
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דיום" (אין דייטש) .,חהחסידות והחסידים"
א ,אַנד ,אין יידיש האָט ער אַרױסגעגעבּן

בּלויז אַ בּיכל עַרבּי שלמה לוריֵא (רש"ל)--

זיין לעבּען און ווירקונג (בּאַרדיטשעוו: ,

רקריטישן חוש און בּיסלעכווייז צעשטערט
 ,9ז"ז  )61אַלס חערשטע פון אַגאַגט.
זיין שטרענג חסידישע װעלטאָנשױוּנג
,
.
צ
ע
ר
ר
י
י
ב
ּ
י
א
ָ
גראַפיען פון יענע יידישע
ער האָט זיך אָנגעהױבּן אָפּצוגעבּן מיט
גרויסע .לייט ,װעלכע זיינען נעענטער
| זעלבסטבּילדונ
ג ,שפּעטער אַװעק קײן .צו אונזער צייט" ,און ערשט גאַר די
 בערן ,וואוע
ר
ה
א
ָ
ט
ג
ע
ה
ע
ר
ט
ל
ע
ק
צ
י
ע
ס
לעצטע צייט האָט ער אין יידיש פאַר?.
ט
צ
ע
ז
ַ
א
ּ
ב
ך
י
ז
ס
נ
ט
צ
ע
ל
,
ט
ע
ט
י
ס
ר
אין אוניווע
עפנטלעכט אסַעריע אַרטיקלען וועגן דער
אין בּערלין,
ה
א
ָ
ט
דעבּיוטירט .אין דער
יידישער מיסטיק און זוהר (אין חצוקונפט"

| לשיפטרע"ר.אַטור מיט אַ דרוש:ספר קאמרי |  ,5א*ן *טאָג) .זיין בּוך
(אָדעס--)3981 ,
מיט הסכמות פון | חסיריום" ,וואו סווערט געגעבּן דער

,דער

רבּנים און צדיקים .זיין צװײיטער חי
תּמצית פון דער חסידישער תּורה ,אָבּער
בּור חשם משמואלי (קראָקע ,תּרנ"ד) -
יעס פעלט אין אים די געשיכטע פון

װעגן מחרש"א ,בּאַצײיכנט זיין װענדונג
אין .דער ריכטונג פון .דער װיסנשאַפּט,
לעכער .פאָרשונג| -,זינט דאַן האָט עחױ (-װכּלל=פיגי ,בּערלין 4

חסידות אַלס פאַלקסכאַװעגונג ,איז איי.
 -בּערגעזעצט אויף יידיש פון ר ,זעליגמאַן

פאַדעפנטלעכט

| געשיכטע

אַ ריי צַױבּעטן צו דער

פון דער רבּנישער ליטעראַ:

טור און אירע פאָרשטייער (רש"ל ,רמ"א,
= מהר"ם שיף ,יצחק אבּוהב א .אַנד ).און

י 1 ,8צ;
411 1922

0

ש .ערנסט,
גיבער,

,4

 ,דאָס װאָרט? .,נ"י. ,

 22דער טאָג" נ"י ,שן31/
יי

|

האָראָו ץ בּער וש/דע -- 51
| דערנאָך זיך אָפּגעגעבּן דער פאָרשונג 
) געבּ .אין קליינעם װאַלךף=
פון חסידות ,או
יף וועלכן געבּיט ער האָט דאָרף מיידאַן ,דיסטריקט קאַלוש ,מורח? /
זיך קונה שם
ג
ע
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ע
ן
!
ל
ס
א
י
י
נ
ע
ר
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ו
ן
גאַליציש קאַרפּאַטן ,ניט װײט פון דעם
ַ
א
,
ר
ע
ש
ר
ָ
א
פ
ע
ט
ס
ק
י
ט
כ
י
ו
ן
ו
א
די ערשטע
 מקור פון חסידות- ,גרויסע פ
ּ
א
ָ
ל
ע
מ
י
ק
א
ין דער העבּרעישער  אין אַ שטאָלצער
א
ָ
ב
פּרעסע ה ּן אַרױסגעױופן זיינע אַר :ויחוסדיקער מש:
3בּעטן אמלחמות הרגש והשכל"/ ,הגר"א
פּחה פון דאָרפס?
והבּעש"ט", ,שני מיני יהדות" (יהשלח",
ייִדן ,זיין פאָטער
 ,)90--+7וואו ער פירט דורך אפַּאַראַ
האָט אין דער
לעל צװישן חסידות און מתנגדות ,זיינע יוגנט אַסך גע:
וערק איבּער חסידות האָט ער פאַר | :געװאַנדערט ,גל2

עפנטלעכט

אין העבּרעיִש און דייטש ,

טיילווייז אויך אין רוסיש
4208

(למשל ,אין

.קמ) ,צ"א6101161-0- :ס911פץטון

8
|2ס ?10מו 860000 764 (864ז66פ 68
ט
|
מ
ו
5
1
66
6
()4191

( .)0291זט!ח ,66אַ גרויס געפּלאַנט ווערק
ר די יידישע מיסטיק פוןתנ"ך בּיז צום חסל2

לעבּט אין רומע?.

|

ניע ,אין קאָנסטאַנטינאָפאָל ,געדינט אין

מיליטער ,געווען בּכלל אאוַיסערגעווייג;

ילעך פּאָעטישע נאַטוֹר ,גערעדט אַ 21
שפּראַכן ,געהאַט אטאַַלאַנט צום צייכץ:

נען ,געווען איינער פון די ערשטע ייִדן
אין

דער

נאַפט:אינדוסטריע,

צוליבּ די

57

י

|

האָראװיץ

נאַפּט:עסקים בּאַזוֹכט דעם אָריענט; פּעַױצ 
סיע .די מוטער--פון דער

היים אויך אַ

| ה--.האָט געשטרעבּט צו מאַכן איר בּן;

ייחיד פאַר אַרב ,געלאָזט אים לערנען

יידישע

לימודים

בי אַ

אין דער היים

לערער ,גלייכצייטיק האָט ער בּאַזוכט
די אוקראַינישע דאָרפסשול און  4191גע:
ענדיקט די פּוילישע גימנאַזיע אין סטאַ:
ניסלע .צו  21יאָר שוין ג;שריבּן פּױ2
לישע לידער ,צו --51אַנגעשריבּן דאָס.
ערשטע ליד אין יידיש ,זיך פאַראינטע:

רעסירט מיט העבּרעיִש און יידישער לֵי:
טעראַטור { גענומען אטַעטיקן

אָנטײל

מלחמה

אַריבּער

|אין די סטודענטישע ציוניסטישע אָרגאַ:
ניזאַציעס,

|ום
צ

בּשעת דער

יידישיזם אַלס דער אידעאָלאָגיע

פון דער יידישער פאָלקסטימלעכקייט| .
בּשעת דער רוסישער אינװאַזיע געלעבּט
אין היימישן דאָרף 3 ,קלמ ,הינטערן
פּראָנט אין שטענדיקער קריגס:סכּנה ,צו

יענער צייט געהערן אַ סך לידער ,װאָס

זיינען אַריין אין זיין זאַמלונג זחפון מיין
היים אין די בּערג" ,ווען עסטרייך האָט
צוריק פאַרנומען גאַליציע ,אַרײנגעצויגן

געװאָרן אין מיליטער ,אין משך פון 4

יאָר געטריבּן געװאָרן איבּער דעם גאַנצן
שטח פון דער מאָנאַרכיע ,אויף אלַאַנגע

|צייט געווען קאָמאַנדירט קיין ווין ,וואו

שטודירט מעדיצין ,אַלס מעדיצינער אין
דעם לאַגער פאַר די געפאַנגענע איטאַל;
יענער לעבּן ווין  ---זיך אויסגעלערנט
איטאַליעניש ,בּשעֹת דער בּרוסילאָ?
אָפענסיווע  7חדשים געווען אויפן פראָנט,
דאַן קאָמאַנדירט אין אַ װינער שפּיטאָל און
דעגיוטירט מיט עטלעכע לידער אין .
אימבּערס זנײילאַנד"  .,,8191דערנאָך פאַר?
עפנטלעכט לאיַדערזאַמלונג צפון מיין
היים אין די בּערג"י (פ"ג חדער קװאַל",
ווין,

,9

ז"ן

,)84

װאָס איז

מיט

בַּאָא

גייסטערונג אויפגענומען פון דער יידי.
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שער קריטיק .פול מיט דעם פרישן רייי
נעם אָטעם פון די קאַרפּאַטנבּערג ,וואו

ה .איז אוסגעװאַקסן ,און פון דעם גע:
זונטן אידילישן לעבּן פון פּשוטע יידישע
מענטשן אין דער סניבה פון גרינעם
פעלד און ואַלד ,האָבּן ה  --ס לידער
אַרײנגעטראָגן אַנײיעם טאָן אין דער
יידישער ליריק--פון עכטן אוממיטלבּאַרן.
צונויפגיסן זיך מיט דער נאַטור ,אויך
זיינע זייער רירנדיקע און אין פאָלקס?
טאָן געהאַלטעגע מלחמה = לידער מאַכן

גארַויסן רושט מיט זייער מענטשלעכער
נאַטירלעכקײט און איינפאַכקייט .ה ,האָט

אָנגעשריבּן אַ רײ לעגענדעס אין פּראָוע,

אין בּוכפאָרם אַרױסגעגעבּן איט קוואונ2
דערליכע מעשיות" (פ"ג װװאַנדערער",
װאַרשע ,3291 ,ז"ז  ,)29צו אייניקע פון
זי אַלײן געצייכנט בּילדער ,האָט איבּער- :
געזעצט אַ 03אוקראַינישע פֿאָלקסלידער- ,
אויך שעװטשענקאָס (הגם פּאַגראָמירט
געװאָרן פון אוקראַיִנישע זעלנער) ,אויף -
פאַרעפנטלעכט אַרטיקלען איבּער יידי:
שער קונסט און מאָלערײי ,צ"א אין
,היינט" ,ארַיי פון זיינע שפּעטערע לי:
דער פון דער פּאָעמע זישו הנוצריי ,פון
זיינע לעגענדעס .זיינען געדרוקט אין די
ווינער צייטשריפטן

חקריטיק" ,חדער

װפף 

קער" ,אין ווילנער קאונזער טאָג' ,לעמי
בערגער װטאָגבּלאַט" אי אַנד,
,יד ,טעגאַבּלאַט" ,נ"י ,9191
ד"ר א ,קליינמאן ,י

 682ג מינקאָװ,
מלך ראַװיטש,

ניגער ,

,קריטיק',

צוקונפט",

,שריפטען",

0

,אין זיך",
,0291

,0291

6211

1ש'; נח שטײנבערג,

9191
ה' ב'ן

זשׂ;
ש/ .

ה .לײװיק,
,צײט/

ב"י,

יי י ,סיגאַל ,כּ,יפער-װועלט" ,2291 ,ז0514 ,

| אהרן

צייטלין,

 ,4291 01זי 521

נ .װייביג,

ליטעראַרישע בּלעטער" }5 ,א ,ליטואק ,אונזער
פאָלקסצייטונג",

5

{

האָראָװיץ יצחק (איזאַק)

-- 3
רעני,

יאַסער

0וזט32/

) געבּ .אין יעפי.
דיסטריקט,

רומעניע.,

בין

7

|

האָראָװיץ ה-אָ-ראָנטשיץ

=

|

885

 5יאָר בּאַזוכט אַ עלעמענטאַרע שול  לידער ,סקיצן און זשורנאַליסטישע אֵר=
טיקלען אין פאַרשײדענע ציטשריפטן,
אין יאַס ,דאַן אַ יאָר צייט געזעסן בּיים
אויך א"פ נ .רחלין ,י .פונק ,נ"ץ .די
פאָטער אין אַ דאָרפסקרעטשמע9091 ,
אַװועק קיין אַמעריקע ,וואו עטלעכע יאָר לעצטע יאָרן רעפּאָרטער און קאָרעקטאָר.
פון קאידישען עקספּרעס" ,לאָנדאָן ,אין
געאַרבּעט אין די שעפּער ,זינט 2191

פאַרעפנטלעכט שירים אין װפּאָרװערטס",
יחפ ,אַ .שית ,חדי װאָך" ,ודי פעדער",
;די צווייג" ,זקינדער:זשורנאַל" א ,אַנד.
געפּרוּווט אַרױסגעבּן אַ זשורנאַל
2

אַ ריי פרײטאָג:נומערן פון דער צייטונג
פאַרעפנטלעכט די איבּערזעצונג
5

פון בּייראָנס דראַמען עקין" און שמאַנ=
פרעד" ,אין בּוכפאָרם; זפערזען--פונ'ם

פאַר אָנפאַנגער די פרייע מווזע" .אַלס
אַקטיווער װעגעטאָריער געװען טעטיק

בּאַוואוסטען פּערוישען דיכטער אָמאַר

אין נ"י און פילאַדעלפיע ,בּשעת דער
וועלט:מלחמה דעלעגירט קיין װאַשינג?

דאָן ,)1191 ,װאָס האָט פּונקט אַואַ קנאַפּן

טאָן אױסצופּועלן ,אַז די װעגעטאָריער

זאָלן בּאַפרײט װערן פון מיליטערדינסט
צוליב

6191

זײיערע איבערציגונגען,

רעדאַקטירט אחוַדש:זשורנאַל חדער װע:
| געטאַריצר" -- 1291 ,שדי װעגעטאַרישע

וועלט" ,זיך אויך בּאַטײליקט אין דעם
זשורנאַל חדער נאַטוריסט און װעגעטאַ:

ריער"  ,0291אַרױסגעגעבּן אַ װעגעטאַ:
רישע דראַמע קדאָס קול פון די שטומע"
(פ"ג ;אַליין? ,)0291 ,האָט איבּערגע.

זעצט פון רומעניש ראָנעטי ראָמאַנס
דראַמע אמנשה" ,װערק פון װו ,ג ,מאָר?
צון + ,װאַסילי פּאָפּ א ,אַנד ,,אויך פון
דייטש און ענגליש .פון זיינע אָפַּהאַנד?
לונגען איבּעף ליטעראַטור איז אַרױס
אין בּוכפאָרם װאַ קריטישע פּאָלעמיק וועגן.

|כאַיאַסײ (איבּערזעצט; פ"ג פּרידמאַן ,לאָנ
-

ווערט ,וי זיין בּיכעלע אויסערוועהלטע
ליעדער" א"ט אטרוימען און געדאַנקען--
מיט אַניהקדמה און אַ בּילד פון דעם.
דיכטערי (לאָנדאָן ,4291 ,ז"ז .)61
האָראָנטשיק שמעון (י"ד ניסן --9881
) געב ,אין וועלון ,קאָלי .
שער

געגנט,

אין א בּאַלעבּאַטישער

משפחה ,פון פאָטערס צד  --הײסע
נג װאַלד:שױײבּער ,
אתַ=
לרו
חסידים ,דו
פון דער מוטערס--מתנגדים ,צוֹ  8יאָר

איז אים דער פאָטער געשטאָרבּן,

און

ער האָט זיך פון  11בּיז  71יאָר אַרומ=
געװאַלגערט אין ישיבות ,געליטן נויט,
דערנאָך געװאָרן אַן אַרבּעטער אויף אַ
שטיקער:פאַכּריק ,חתונה געהאַט קין
סאָמפּאָלנע אוֹן געהאַלטן אקרַאָם ,בּשעת
דער בּלוטבּאָד פון דייטשן מיליטער אין

הומאָריסט משה נאַדיר" ( ,)9191געפיגט
קאָליש גלייך בּיים אױסבּראָך פון דער
זיך לעצטנס אין לאָס:אַנדזשעלעס ,קאַ וועלט.מלחמה  --קוים ניצול געװאָרן
ליפאָרניע ,וואו ער האָט  4291געגריב? מיטן לעבּן ,צוריקגעקומען קיין סאָמײַ
דעט אַ זשוֹרגאַל זדער מערב" ,זיינע פּאָלנע אוֹן װידער גענומען זיך צום
פּסעװדאַנימען  :דאַנילאָ ,װעריטגס ,א .,האַנדל 6191 ,אָפּגעדרוקט דורך הער+

ה--ץ.

האָראָװיץ נתן (און 8

-

) געבּ .אין ווילנע אין אַ פאָמיליע
פון צּעלי:מלאכות ,בּיז  71יאָר געלערנט
אין סלאָבּאָדקער ישיבה ,שפּעטער אַװעק

קיין לאָנדאָן ,ואו זינט  7091געדרוקט

שעלע דאַנילעװיטש זיין ערשטע סקיצע
אין אלַאָדזער טאָגבּלאַט ,דאַן פאַרף
עפנטלעכט לידער אין קװײסענבּערגס
זאַמעלבּיכער" ,לפאָלקסצייטונג" ,חרינגען",
ווײיסענבּערגס זשורנאַל /דער שטראָם"
4

א ,אַנד,

אין בּוכפאָרם

אַחוֹץ

א

האָראָנטשיק  =-האָרװיץ  --האַרטגלאָס

| 987

קליינער .לידער:זאַמלונג א"ט עפעלד
(פ"ג

בּלומען?

װאַרשע,

װײסענבּערג,

,1
פּלאָנטעױטע
חורבות פון יידישן לעבּן  --רעדאַקטירט.
אַרױסגעגעבּן

װעגן

אַ ראָמאַן

אָדער

װפאַר2

צװישן

די

און אַ פאָרװאָרט פון י .מ ,װייסענבּערגי
(פיג ש ,גאָלדפאַרבּ ,װאַרשע ,4291 ,ז"ךד
 ,)8+002װאו עס װערט געשילדערט
דאָס דעמאָראַליזירטע יידישע שטעַטל

/

097

:

פּראָזע אי ,פאַרשײדענע יידישע אױסגאַבּן
פון לאָנדאָן ,װי ,דאָס פּוילישע אידעל",
;די יודישע צוקונפט" פון מײיראָװויץ און
ד"ר הערצבּערג ,קהשולמית" א"פּ .רחלזאָן,

א"פּ איש לוי? ,הצופה" פון

;הישראליי

זאב מעטשיק א"פ בּן;יחיאל,

אין

די

װיצבּלעטער זחוזק" און +פּיפּיפאַקס ,אין
טעלעפאָן" ,זאידישעח זשורנאַל? ,עדי
אידישע וועלטײ, ,פּאָנאָגראַף", ,אידישער
עקספּרעס" א .אַנד ,איפּ בּן:רחל קאָרעס-
פּאָנדירט אין קראָקעװער /טאָגי,

אין פּױלן אין דער צייט פון דער די:
טשער אַקופּאַציע; אין דעם פאָרװאָרט
פון דעם רעדאַקטאָר און אין אַבּאַזוֹנ:

האַרמגלאַם אַפּאָלינאַרי מ=אַקסי:

שאַרף אַטאַקירט אָדער אױסגעלאַכט די
יירישע ליטעראַרישע סביבה אין װצַרשע,
און דערהויפּט װערן ניט געשױנט די

געבּ .אין בּיאַלאַ.-פּאָדליאסקאַ ,שעדלעצער
געגנט ,אַלס זון פון אפַּריװאַטן אַדװאָ=
קאַט .דערצויגן אין פּוליש-אַסימילאַטאָ:

דעין קאַפּיטל אין ראָמאַן װערט זײיער

די ליטװוישע יידן (דאָט בּוך איז אגב

געשריבּן און אויסגעלייגט לױט דעם
יידיש?פּױלישן דיאַלעקט) ,װאָס ס'האָט
ה--ס ראָמאַן

פאַרשאַפט

די פּאָפּולאַרי 

טעט פון אפַּאַמפלעט:װערק ,אָבּער דער
בּיי אויך געשטערט דער אָבּיעקטיווער
אָפּשאַצונג פון דעם ריין קינסטלערישן
ווערט פוֹן דעם בּוך-- ,זינט  1291וואוינט
ה .אין װלאָצלאַװועק און האָט אָנגעשריבּן
ר אייניקע װערק ,צ"א אויך אַנײעם

מיליאַן (עו-- 581 ?/

(

רישן גײסט 0091 ,געענדיקט גימנאַזיע.

מיט אַ זילבּערנער מעדאיל ,פאַר אדַע=
מאָנסטראַציע קעגן דער אויפפירונג פון
אַנטיסעמיטישער

פּיעסע אין טעגטעה

זראָזמאַיאַטאָשצי?! געזעסן  3װאָכן איך
געפענגעניש ,פאַר אַן אַנדערער דעמאָג?
סטראַציע אױסגעשלאָסן פון יורידישן
פון װאַרשעװער

פאַקולטעט

אוניווער=

סיטעט אוֹן  4091געענריקט אים אַלס

עקטטערן מיטן טיטל װקאַנדיטאַט פון 
ראָמאַן ,װאָס איז נאָך ניט פאַרעפנטלעכט - ,רעכטי אויפן גרונד פון זיין דיסערטאַציע.
ש .ניגער ,ד,אָס גרויטע געוויגט" ,אין,טאָג * ,װירושה אָן צוואה אין פּוילן און רוס:
"3י1 ,זז 42 2
לאַנדײ; אונטערן צאַרישן רעזשים פאַר
ציוניסטישער טעטיקײט אױסגעשלאָסן
האָרװיץ הלוי חבל (ניסן ---8581
) געבּ .אין װילקאָמיר,
קאָװנער ליטע ,בּיז  21יאָר געלערנט
אין חדר,

דאַן געווען

אויף דער לער

בּיי גאאַָלדשמיד 1881 ,אַװעק קיין לאָ:1
דאָן ,וואו געװאָרן אַ שטעקלמאַכער ,פאַר?

פאַסט אדַראַמע אדער טיראַנישער פאָ:
טער" און אַן אָפּערעטע חדי בּלוֹיע לי:

פּעלעךײ (אויפגעפירט פון די דעמאָלטיקע
אַקטיאָרן אין פאַרשיידענע לאָנדאָנער

קלובּן) .,זיך בּאַטײליקט מיט לידער און

פון אַדװאָקאַטור ,,אָבּער שטפּעטער צוריק=

געשטעלט געװאָרן אין זיין רעכט .בי
די דייטשע אָקופּאַנטן איבּערגעגעבּן צום
פעלד:געריכט פאַר פאַרטיידיקן פּוילישע
שילער אויף דער גאַס אין שעדלעץ
קעגן דבעּררוטאַלער בּאַהאַנדלונג פוך 
דייטשע זשאַנדאַרמען ,פּאַרמשפּט צו אַ
געלטײקנס ,װאָס איז בּאַצאָלט געװאָרן
פון דער פּױלישער בּצַפעלקערונג פאַר
שיצן איר כּבוֹד; אין בּאַפרייטן פּױלן
=

1

-

/

|

האַרטגלאס --האָרנפעלד ==האָרגשטײן

ר

אַלײן שרייבּן .יידיש

/

0895

אױסגעשלאָסן פון דער אַדװאָקאַטוח פאֵר -
? ציוניזם און אויס נקמה פאַר אויסגע?
קליבּן װערן אין גרינדונגסיים אַלס ! יידישער מאָליטיקאין פוילן ,אויך.איבּער י
יידישער .דעפּוטאַט ,אַפּעלירט אין העכסטן ציוניסטישע ענינים ,זיך בּאַטײליקט אויך
אַדװאָקאַטנראָט און געוואונען דעם פּראַ:
צעס;

צוזאַמען מיט יצחק גרינבּוים און

|ד"ר י .טהאָן געװען פירער פון דער
ציוניסטישער פראַקציע אין גרינדונגסיים;

און פאַפּענעלעכט.

אין אייניקע אַנדערע ציוניסטישע אויסגאַבּן,
צ"א

אין

חחורש?

(,1291

 1היי שפון

דל

פאַרגאַנגענע טעגח --ועגן דער בּאָלשצֿש -

װויסטישער אינװאַזיע) ,אין בּוכפאָרם;
זסיים:רעדעס" ( ,22--9191יפ"ג יודישער
נאַציאָנאָל:ראַט  אין פּוילען" /װאַרשע,
|
|
 ,3ז"ן -,651

אוױיסגעקליבּן אויך אין צווייטן סיים ,גע:
הערט צו דער ראַדיקאַלער אָפּאַזיציץ.
ימיט יג,רינבּוים בּראש אין דעם אַװי
| -גערופענעם יידישן /קאָלאָי ,בּאַזונדערס |-
האָרנפעלר ג ג; -
שאַרף אויפגעטרעטן קעגן דעם בּאַקאַנטן
 זאָפּמאַך  װעגן דער יידיש  2פּוילישער  -האָט .פאַרעפנטלעכט אין חקול מבשרט 14- ,7אבַּאַשרײבּונג פון די קרימ:
פאַרשטענדיקונג" ,אַלס פאַרטײידיקער
בּאַקאַנט פון זיין אַרױסטרעטונג אין דעם .טשאַקעס .משמעות ,אַז ה ,איז דאָס דער -
בּאַקאַנטן  רעהאַביליטאַציע:פּראָצעס פון  .פאָטער פון אַרקאַדי גאָרנפעלד (זעא -
פּלאָצקער רבּי שאַפּיראָ ,װאָס איז 0291

האָרנשטײן צבי = הירש -ה-אָט

דערשאָסן געװאָרן .אַלס בּאַשולדיקטער ; געלעבּט אין בּאַרדיטשעװ ,א"פּ ישראל

| = אין שפּיאָנאַזש לטובת דער רױטער
אַרמײ --זשורנאַליסטישע טעטיקייט אָנגצָ.
הויבן.

6091

אין 415שסטץ? ,5

-+זיך

בּאַטײליקט אין דער ציוניסטישער רעג

סע אויף פּױליש און רוסיש ,אויך אין

מאַרטין בּובּערס 68טן זסס - =-9191 ,7191

חסריכּחה פאַרעפנטלעכט באַּיכל א"ט -
חזלידניעפקער לעבּענדע פּהאָטאָגראַפהיע
אָדער א חלום אין חאלַום  --איינע קרי:
טיש:פּהאַנטאַסטישע ערצאֲהלונג" (בּאַרי.
דיטשעוו ,1981 ,ז"ז  {)55געשריבּן אוֹג= 

טער דער השפּעה פון מענדעלע מוכר:

 02רעדאַקטירט די ציוניסטישע צייט= ספרים ,לינעצקי ,שאַצקעס ,אין אַגאַנץ
ש-ריפטן 3;/שססץ? 61מ0סקצד און  .?/60גיטן ,ההגם ניט גאָר ריינעם װאָלינער 
6163טססץ- ,2פאַרעפנטלעכט ארַיי ציינים?  -יידיש ,האָט עס אאיַנטערעס אַלס איינס -
יטישע בּראָשורן ,וי  1 40גזגווס):1ז6'1
פון  -די פאַרשפּעטיקטע משכּילישײסאַטי:
רישע װערק ,ואו דער מחבּר קריטי;
| ( ,,6091אַרױיס אויך אין רוסישער איבּעף2
זעצונג) 1 401 428 ,ץסחסו420ז2סשױ
הלשע אומאָרדענונגען ,דאָס
קירט דקי.
(קעגן דער סיימיסטישער שׂיטה)6091 ,
,
צביעות פון די כּליצקודש ,פדּיאַרדאָרבּג- :
*התצם ,מסעבעקא (,)6091

אַ בּראַשור

וקייט פון די שטאָט בּעליטוֹבות,

אין פּױליש וועגן די גרונדשטריכן פון  .מען מיט
|ער
ד

ציוניסטישער

לאַנדספּאָליטיק

אין

דעם

דערמאָנטן

צוזאַם

בּיכל אױף.

אַרױיסגעגעבּן אַ לידער  :זאַמלונג  א"ט.

פּוילן ( ,)8191זיין עױישטער אַרטיקל אין || זִכּנוֹר הצבי --די האַרפע  --פערשיעדענע
יידיש (אין פרעמדער איבּערזעצונג) איז
טאָניש:מעטרישע געדיכטע דער יודיש:

געדרוקט געווען אין קשעדלעצער לעבּען"
,2
בּעטער

זינט
פון

דייטשען שפּראַכע" (בּאַרדיטשעװ,1981 ,

 0291אַ שטענדיקער מיטאַר2
ז"ז  ,)68װאָס אַנטהאַלט גאַנץ געלונגע/ +
;הײַנט" ,זיך אויסגעלערנט  /נע קופּלעטן ,ציון:לידער אין דעם זשאַנה -

302

| =הא
הָר
אנשַטײי
רןע -נ--
דאָרף -ה-א-רקאַװל.

פון דער האַלבּ-בּדחנישער אַלעגאָרישער
פּאָעזיע א ,אַנד ,,אויך אאַיבּערזעצוֹנג
פון שיללערס /דאָס יינגעל בּיים טייךץ;
דער לירישער טאַלענט פון דעם אַװטאָר

איז זייער אבַּאַגרעגעצטער ,אָבּער ער

|

407

 021צוליב פּאַליטישע סיבּות אַװעק קייך.

ווין ,וואו זיך פאַרנומען מיט זעלבּסט=
בּילדונג , געהערט לעקציעס איבּער טע:
/אַטעױ און קונסט ,רעדאַקטירט אַ געוויסע -

בּאַזיצט אגַאַנץ לעבּעדיקע פּען און אויך

צייט די חיודישע מאָרגענפּאָסט" און
קאָרעספּאָנדירט א"פ ש ,י .דאָרפאָן,

זיינען

אויך בּן:יוסף ,בּן:שולמיח ,כּפריני ,אין

בּנוגע דער

טאָנישער

מעטריק

זיינע לידער אגַעוויסער פּראָורעס לגבּי
דעם

ידישע

משקל פון די עלטערע

דיכטער ,די פילע ציטאַטן און מאָטאָס
אין די בּיידע װערקלעך ה --ס װייון
אַרוֹיס זיין בּאַקאַנטשאַפּט ניט נאָר *ין
דער העבּרעישער ליטעראַטור ,נאָר אוֹיך
מיט רוסיש ,דייטש און אפילן פראַנצױי?
זיש .ה .האָט אויך אָפּגעדרוקט אַפּאַר
קלייניקייטן אין ספּעקטאָרס שהויזפרייבד"
און זװואַרשאָװער יודישען פּאַמיליען:קאַ:
לענדאַר" ,תּרג"ד,

האַרענדאָרף שמוֹאל:יעקב (8ו.52/
) געבּ ,אין כענטשין,

--+0
קעלצער געגנט.

זיך דערצױגן

דאָרף ,וואו געלערנט
בּרודעױ

אין אַ

בּיי זיין עלטערן

און אין דער דאָרפישעױ שול,

פון  01יאָר אָן אין קעלץ,

געאַרבּעט

אַלס שילדנמאָלער ,אָנהײבּ מלחמה אַװעק
אַרבּעטער קין
מיט אַ טראַנספאָרט
| דרום:טיראָל ,צוליבּ די אומדערטרעגלע:
כע אַרבּעטסבּאַדינגונגען זיך אין האאַַלבּ
יאָר אַרױסגעדרײט פון דעם טראַנספּאָרט
און אָנדערטהאַלבּן יאָר געאַרבּעט אין
ווין אין אַ פאַבּריק פון װאַגאָנען און
לאָקאָמאָטיון ,בּאַזוכט אָװנטקורסן,

ערב

דעם סוף פון דער װעלט:מלחמה צוריק;
געקומען קיין קעלץ ,ואו גענומען אַן
אַקטיון אָנטײל אין דער פּ"צ:בּאַװעגונג,
שפּעטער אין װאַרשע זיך בּאַטײליקט אין
דער װפריער יגענד"  --אָרגאַן פון
דער פּ"צ:יסטישער יוגנט-בּאַװועגונג א"ר
פון ד ,לײבּל ,אברהם פריינד ,מ ,יאַב:

לאָנסקי,

פאַרעפנטלעכט

דערציילונגען,

פאַרשיידענע יידישע צייטונגען פון פּױלן,
דערהויפּט אין ,מאָמענט" ,און אַמעריקע,
אין דער װינער עניער צייט" 4291
פאַרעפנטלעכט אסַעריע אַרטיקלען איבּער

דעם ײדישן טעאַטער אין טש,כאָסלאָ:
ווֹא קיע,

האַרקאַװי אלכּטנדד (ש= --3681 5/
) געבּ .אין נאַװאַרעדאָק,
װײיסרוסלאַנד ,אין אחַשובער משפּחה--,
פון וועלכער עס שטאַמען צ"א אברהם
הרכּבי.,
איהו

דבורה ראָם ,די
טאָכטער פון יוסף.
בּצלאל ה .זין
פאָטער ,יוסף:משה
אַזון פון נאַװאַף
רערקער

רב,

אַ

ייד אַ למדן ,איו

געווען אַ סוחר,
אָבּער ער איז אַראָפּ פון מעמד און זיף
גענומען צו זייגערמאַכערײ ,װאָס ער

האָט אַליין זיך אויסגעלערנט .בּאַקומען
אַטראַדיציאָנעלע יידישע דערציונג ,גע:
לערנט

תּנך מיט אַן

אויפגעקלערטן

מלמד לוט מענדעלסאָנס בּיאור ,דער
נאָך--גמרא אין דער שטעטלשער תּלמוד.
תּורה ,צו  11יאָר אין אים געשטאָרבּן
די מוטער און ער איז דערצוגן
געװאָרן בּיים עלטערפעטער ,גרשון ה,,

און בּיי זיין זון יעקב בּןגרשון ,דעם
שפּעטערדיקן מיטאַרבּעטער פון 91סצססם
אוֹן מחבּר פון דער
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א (ווילנע ,)2091

האַרקאי
בּאַקומען
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צו דער צווייטער גרופע  --װעם עולם"
און אונטער דער אָנפירונג פון אברהם

די ערשטע ידיעות אין רוסיש ,דייטש,
אַריטמעטיק און געאָגראַפיע ,געלערנט
אויך בּיי פּריוואַטע לערער ,ניט װאַרפ?1

קאַספע (זע) אין מאַי  2881אַװעק קיין

דיק דערבּיי די גמרא .צו יענער צײט

דאָרט אקַאָלאָניע אויף קאָמוניסטישע

שוין געשריבּן העבּרעישע מליצה?אַרטיק?
לען און שירים ,אַרױסגעגעבּן אַהאַנט:

יסודות ,אין נ"י איז די גרופע צעפאַלן

שריפטלעכן
ש(שועים",

קנדער?זשררנאַל
אין

דער

ילך

בּיבּליאָטעק

פון

אַמעריקע מיט

דער כּונה | צו גרינדן

און ה ,,וי אויך די

חברים

זיינע ,האָבּן

געהאַט גענוג אױסצושטיין ,ער האָט
געטאָן די שווערסטע אַרבּעטן ,אויסגע?

גרשון ה ,געפונען אדַייטש לערנבּוך פון

לאָדן שיפן ,זיך פאַרדונגען אַלס פעלך:

דער דאָזיקער סע:יטישער שפּראַך .אויפן
5טן לעבּנניאָר אַװעק קיין ווילנע ,עט:
לעכע חדשים געלערנט אין בּית:מדרש,
גלייכצייטיק זיך פאַרפולקומט אין העב?

אַרבּעטער ,געװאַשן געשיר אין אגַאָר?
קיך ,געאַרבּעט אין אַ מצה= פּאַדריאַד
פאַר אהַונגערלוין אאַז"ו 5881 .אין ה,
אַװעק קיין פּאַריז .דאָרט האָט ער פאַר?
פאַסט זיין ערשטע פילאָלאָגישע אַרבּעט

אויס

אין העבּרעיִש ,א"ט חשפת יהודית" ,וואו

פּאַר אַ בּוכשטאַבּנשלײפער ,דערנאָך גע:

ער האָט געגעבּן אַהיסטאָרישן איבּער2
בּליק איבּער דער יידישער שפּראַך ,פאָר-

|סיריש און זיך אַבּיסל בּאַלֶענט מיט

רעישן דיקדוק און אין רוסיש,
נויט אָנגעקומען
אַרבּעט

אין ראָמס

דרוקערי

אין דער פירמע אַלס בּוכהאַל;

טער ,בּײינאַכט

זיך פלייסיק

פאַרנומען.

מיט זעלבּסטבּילדונג ,שטודירט דערהויפּט
שפּראַכן ,אָנגעהױבּן צו  שרייבּן רוסישע

אַרטיקלען ,אפילו געפּרווט איבּערזעצן
 חספר דניאל" אויף רוסיש ,אַ קורצעצייט אויך בּאַזוכט די צײכנשול אין
ווילנע ,עטלעכע חדשים געלעבּט אין

בּיאַליסטאָק .אַלס העבּרעישער .לערער,

שונגען וועגן אירע ווערטער און איַידי:
שע גראַמאַטיק און אויפגעוויזן ,אַז יידיש

איז אשפַּראַך אַזוֹי װי אַלע קולטוף:
שפּראַכן ,בּאַקענט זיך מיט דער אַר:
בּעט אין כּתב=ד ,האָט דער בּאַוואוס*

טער

ידישער

געלערנטער

פילאָלאָג- ,

ד"ר ישראל מיכל ראַבּינאָװיטש ,דער
איבּערזעצער פון תּלמוד אויף פראַנצֵו -
זיש ,אַליין אגַרויסער ליבּהאָבּער פון

אויף זיין בּוב2

דער יידישער שפּראַך און ליטעראַטור

האַלטער:שטעלע צו ראָמען קיין ווילנע,

(ער האָט אגב קאָרעספּאָנדירט אין יידיש

דאַן זיך צוריקגעקערט
זיך בּאַקענט

מיט די ווילנער משכּילים / ,מיט מ ,ספּעקטאַר ,)5881 ,זייער װאַרעם

וי מרדכי פֿלונגיאַן ,אליהו שערעשעווס?
קי ,א .מ .דיק ,וועלכע האָבּן אים מקרב

הגעווען .צו יענער צייט געהערן זיינע
ערשטע ליטעראַרישע פּראָבּן אין יידיש,
וי דאָס חליד על גהרות בבל" און װקאָנ:
טאָרסקע סצענעס" .נאָך די פּאָגראָמען
פון  ,1881וען צװישן דער ידישער
אינטעליגענץ האָט זיך אָנגעהױבּן באַּאַ:
וועגונג צו עמיגרירן קיין אַמעריקע אָדער
קיין ארץ:ישראל ,איז ה ,צוגעשטאַנען

בּאַגריסט

עפנטלעכט
טיקל

דעם

ינגן יידישיסט ,פאַר=

ועגן זיין אַרבּעט אַן אַר.

אין  504162151פסטוחסזת

({(41/

 ,)6681ער האָט אויך געראָטן ה--ן ,ער
זאָל דעם גראַמאַטישן טייל פון חשפת

יהודית" בּאַאַרבּעטן אין דייטש ,און צו:
געזאָ;ט דערין זיין מיטאַרבּעט ,אָבּער
ה .האָט דאַן פאַרלאָזט פּאַריז און צוריץ -

אַװעק קיין אַמעריקע און ער האָט די גע?
פּלאַנטע ז4002010 4.ז600600161016 4106
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 61181:16-0051081קייגמאָל ניט

פאַרעפנטלעכט ,אויך חשפת יהודית" איז
געבּליבּן ניט געדרוקט און בּלױז דעם
ערשטן טייל דערפון א"ט חהיש משפּט

לשון לשפת יהודית" האָט ה .שפּעטער

 :פאַרעפנטלעכט
המערבי"

אין ראַזענבּערגס

ינר

( 6981אַרױס אויך אין בּוב?

פאָרם ; אויף יידיש איבּערגעזעצט פונעם

אַװטאָר אין אמיניקעס יאָהרבּוך" )6091
און דעם :4טן טייל אין יידישער אי:
בּערזעצונג א"ט װאָבּשטאַמונג פון אי?
ניגע אידישע ווערטער"--אין חצוקונפט",

,4

בעק

|

צוגעבן אװַאַכובּלאַט אין בּאַלטיבאָר,
חדער יידישער פּראָגרעס ,אָבּער צוליב /
דער אַקטיװוער קעגנערשאַפט פון די
קאָנסערװאַטיווע עלעמענטן האָט עס זיך
אויפן :9טן נומער אָפּגעשטעלט .זיך

בּאַזעצט אין נײי ,האָט ער זיך דערהויפּט
אָפּגעגעבּן מיט

פּעדאַגאָגיש:ליטעראַר= -

שער טעטיקייט 90 -.91 4 ,געווען פאַר:

טרעטער פון דער װהיאַס" אין דעם
בּיוראָ פאַר עמיגראַציע אויף עליס-איי:

לאַנד ,געווען לעקטאָר פון װבּאָורד אֲװו
עדיוקיישאָן?

אין

יידיש

איבּער

אַמע?

 6881האָט ה .אַרױסגעגעבּן אַלס

ריקאַנער געשיכטע ,קאָנסטיטוציע ,בּיל:

| זערשטעס בּיכעלײ פון אַ זשפּראַך=וויסענ2
שאַפּטליכער בּיבּליאָטעק" אאַַפּאַלאָגץ2

דונג אאַז"וו ,לעקטאָר פאַרן װאַרבּעטעף2

טישע

בּראָשור א"ט

קדיא אידיש:דייטשפ 

שפּראַך" (נ"י ,ז"ז  ,)62וואו זעס װוערין
/אָרום גירעט די תּכונות פון דעם זשאַר:
גאָן ,וועלכער װערט געבּרויכט כּמעט
בּייא די העלפט יידען ,און סווערט 95

װיעזען

דאָס ער אין אַזֹיא גוט אַ

שפּראַך ויא אַללע אַנדערע שפּראַכען";
אין ײפאָרווערטעל?

שרייבּט

נאָך דער

אַװטאָר  :חדיזעס בּיכעל איז דער ערש?
טער טראָט װאָס איך מאַך אין דער לֵי
טעראַרישער װעלט ,איז מין שמחה
גרויס ,,מיין שמחה איז אָבּער מיט דעם

נאָך גרעסער ,װאָס עס האַנדעלט זיך
יפון אונזער מאַמע לשון און װאָס עס
איז אין דיוער שפּרוך גישריבּעף.
איז ער אינגעלאַדן געװאָרן פון
7
דער געמיינדע זשער השמים" אין מאָנ:
טרעאַל אַלס לערער פון העבּרעיש אין
דער פהיבּרו פרי סקול" ,דאָרט אגב

רינגי 9191 ,לעקטאָר איבּער עלטערער
יידישער ליטעראַטור און יידישער גראַג

מאַטיק אין יידישן לערער:סעמינאַר פון /

נ"י--.ה .האָט פאַרעפנטלעכט אַ גאַנצע דיי
לערנבּיכער און ווערטערבּיכער פון ענג:
ליש אין יידיש,

העבּרעיש,

רוסיש און

פּויליש ,װי :װדער ענגלישער לעהרער"
( .,1981זיז  ,881שפּעטערע אויסגאבּן --

פאַרמערט) ,דער ענגלישער אלף:בּית"
( ,,2981ז"ז  ,)23װאָלענדאָרפ'ס מעטהאָדע
זיך גריגדליך אויסצולערנען די ענגלישע

שפּראַך אָהן אַ לעהרער" ( ,3981זיז ++544

שליסל ו"ו  ,)631חה--ס ערסטעס ענג?
לישעס לעזעבוך" ( ,5981ז"ז  ,)46װענג:
לישער בּריעפענשטעלער" ( ,6981ז"ז
 ,0װאַמעריקאַנישער בּריעפענשטעלער",
װענגליש אין אַמעריקאַ" (געשפּרעך או

װאָקאַבּולאַר יידיש-ענגליש

,7

נאָכן א"ב,

ז"ז  ,)87חדער אַמעריקאַנישער

לעהרערי (ג"י ,7981 ,ז"ז :2 ; 0223001טע

אַרױיסגעגעבּן איין נומער פון אצַייטונג
אויסגאַבּע געענדערט און פאַרבעסערט--
פאַר בּילדונג און קאָלאָניזאַציע א"ט חדיא
,9
חה --.ס ידיש-אַמעריקאַנישע
צייט' ,וועלכע געדרוקט ליטאָגראַפיש  -שוֹלע"---לערנבּוך פאַר יידן צום לערנען
מיט פון אים אַלײן געכּתיבהטע אותיות .ענגליש ,יידיש אויסלייגן און רעכענען
(די ערשטע יידישע צייטונג אין קאַנאַדע);
08
האָט ער געמאַכט אַפּרווו אַריס2

(ג"י ,0091 ,ז"ז  ,)061חפּראַקטישע לעק:

ציאָנען אין ענגליש" --מעטאָדע צו לער:

רפס

/

|

י

האַרקאַװי

ערער,
נען אָן לאַ
פון די

אַכטנעמונג

מיט בּאַזונדערער 
יידישיזמען

אין .ענג?

בי

0

יידישע איבּערזעצונג ( ,7981ז"ז ,)48
דער סיטיזען"  ---געזעץ פון נאַטוֹראַלֵי

(ג",

זאַציע אין די שטאַטן ( ;{9981איבּערגע=

( ,1893ז"ז :11 ,1107957/טע פאַרבּע=
| סערטע אױסגאַבּע ,)0191 --זיודיש:ענג?

|| בּ .ז"ז  ,)414איבּערגעזעצט פון שפּאַנישן

ליש .און אַנגליציזמען

אין יידיש

 ,1291ז"ז 2ײ7פ)2אָ,לשטענדיגעס ענגליש  .אַרבּעטע אויסגאַבּעץ ,2291--ז"ז  ,)46וגע=
| יודישעס װערטערבּוך מיט דער אױס :אָגראַפיע"--מאַטעמאַטישע ,פיזישע אפוןּאָ -
שפּראַכע פון יעדען װאָרט אין יודיש" ליטישע ,אילוסטרירט ( 1 ,1191בּ .זייז ,853
לישעס ווערטערבּוך" ( ,8981ז"ז ש--.
:6 0טע פאַרבּעסערטע און פאַרמער:
טע אויסגאַבּע ,0191--ז"ז  ;)463שתּורת.

אָריגינאַל מיגועל סערװאַנטעסעסיגעשיכטע:
פון דאָן קיכאָט" ( ,1 ,7981ט ז"ז זוזש+

 )3און פּראָפּ ,ישראל פרידלענדערס

די אידען אין רוסלאַנד אפוּןוילען"--
לשון אנגלית" ( ,4981ז"ז  ,)08שאוצר מיט בּאַמערקונגען פון איבּערזעצער"
לשון המקרא"--העבּרעיש:ענגליש װער- ,)0291( | :רעדאַקטירט א .ח .ראָזענבּערגס -
טערבּוך ו ,3191ז"ז :2 ,1-687טע אוֹיס יידישע איבּערזעצונג פון י .ג ,פאָנטס.
2נדיקער ײוועלט:געשיכטע פון או=
גאַבּע פאַרגרעסערט  ,)8191אַלס הוספז ע
| צז3004600שׂ שסזט --06 }61װאָקאַבּולאַר

פון נײ:העבּרעיִשע װערטער ,מיט דער
מיטווירקונג
42

פון ה .חרלפּ (ו"ז ;)201

00260812:14ק
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(,2981

ז'ן

ראַלטע צייטען בּיז היינטיגען טאָג" און

מוסיף גקעואועַןפאַּיטל

חדי אור:פעל?-

קער פוֹן ,פּאַלעסטינאַ" נאָך ש .מונק
(אין  1) 1חספר תּהלים עם תּרגום 

אנגלי?  --מיט עקזעגעטישע הערות פון

0118011 6 08081213-

רעדאַקטאָר ה ,5191 ,ד"ר אברהם ריינס
פון גרעצס
ענגלישע איבּערזעצונג

= פקםמסס) 6180סע ,1191( 2ז"ז  ,007פאַר?

(8191)1

)0

6

60 6060412088 8410411+-

( ,3081ז"ז 0

בּ-עטערטע

אױסגאַכּץ

פצהאססץת
,7191(-

ז"ז

ההת
,)251

;)4191

טאהטמסאפסע1ן
449201

604ז24140

161סץעסטגאן -

פשסן

7 10 601זס!5111

זג!טמסת

די אַלטע ענגלישע איבּערזעצונג פון תּנך.,
בּאַפּרײט פון קריסטאָלאָגיע און אַחוצדעם .

ג,עענדערט אין פילע שטעלן לױט די

(צוזאַמען מיט ג .ק ,זלאָט :בּ-עסטע מפרשים און בּיבּל:איבּערזע=
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ניצקי ,ז
צער ( ,)5191האָט זייט  4881זיך בּאַטײליקט .

מערן פון אַ װאָכנבּלאַט פאַר לערנען אין פאַרשיײידענע
ענגליש א"ט װגאצזסמזת שסוזטסה סתך  און ענגלישע צייטשריפטן,
מיט װאָרט:פאַרטײטשונגען אונטער די יהמליץ"; ,היום" ,זהצפירה"/ ,הפּסגה",
 אַרטיקלען (פ"ג י ,סאַפּירשטײן"1 ,י ,חנר המערבי", ,העברי"? ,הלאם" ,ודיאהעבּרעישע,

יידישע

וי קהמגיד",

 ,4מיט אַ טיראַזש פון קרוב 0002

עקז .,).אויך פאַרעפנטלעכט אין בּוֹכ:
פאָרם :װקאָלומבּוֹס'  --אַנטדעקונג פון

איזראַעליטישע פּרעססע" ,איודישע גאַג.
זעטטען",
סטרירטע

זניו פאָרקער יודישע אילו=
צייטונג" פון אג.אָלדפאַדען

אַמעריקע ( ,2981ז"ז  ,)23חװואַשינגטאָן"--
בּיאָגראַיע פון דעם ערשטן פּרעזידענט
יאַפפא ,חצוקונפט" ,חניו יאָרקער יודישע
פון פדאיַראייניקטע שטאַטן ( ,2981ז"ז פ|אַלקסצייטונג" פון מינץ און בּראֲַסלאַו=
|י , יאבענד פּאָסט" .,חטהעאַטער זשוף=
 ,2װקאָנסטיטוציאָן פון די פעראייניגטע סק
שטאַאַטען"  --ענגלישער טעקסט און נאַלײ ,מיניקעס יום:טוב:בּלעטער ; יפאָר=
(א"פֿ פטסמקקוה),

ידער קריטיקער"

פון י.

/

08

/

הארקאװי

ווערטסי ,װי אויך אין ענגלישע ציט:
שריפטן ,וואו אַחוץ פּעליעטאָנען ,פּובּלי:
ציסטישע און װיסנשאַפטטלעכע אַרטיק:
לען ,בּריוו און קאָרעספּאַנדענצן (פון קאַ:
נאַדע ,פון פּאַריז ,פון נ"י ,פון אַרײזע איבּער

די שטאַטן) ,פאַרעפנטלעכט ארַיי אַרטיק;
לען צו יידישער פילאָלאָגיע ,װי :שלשאלת
שפת יהודית מדובּרת" (יהצפירה",8881 ,
 ,)802--7יהיסוד העברי בּלשון יהודית"
(יקדימה" ,נ"ל  ,9981א') --,וועגן די ענדע2
רונגען ,װאָס העבּרעיִשע װוערטער מאַכן

דורך אין יידיש אין פאָרם און בּאַדײטונג,

=

י

908

אין אַ קוידערװועלשהעבּרעיִש אױיסלאַכנ2

דיק

די

כּלי-קודש אין

אַמעריקע

(ואבענד פּאָסט"); א"פ פטמגסוזסותנא --

אַן אַרטיקל חדיא יידיש?דייטשע ליטע:

ראַטור אין אַמעריקא און דער מאָראַג

לער צושטאַנד פון דיא היגע ידישע
מאַסען"--אַלס ענטפער אויף דער קאָ:
רעספּאָנדעץ פון מ .רייזין אין זהמליץ",
פול מיט אָנפאַלן אויף דער ידישער
ליטעראַטור און פּרעסע (נייער גייסט"--,

 ,)0 ,8האָט אויך רעדאַקטירט אמַאָ=
נאַטשריפט פאַר װיסנשאַפּט ,ליטעראַטור

וועגן זבּריעף מכּח אונזער שפּראַך" און
חכּללים פאַר יידישע אָרפאָגראַפיע? (זנין
יאָרקער איללוסטרירטע צייטונג" ,)8881

געזעענסטע יירל שע

דער ,תּרנ"ה) ,זפּאָעזיע און רעגלען פון

זשורנאַליסטן ,וי ל ,בּודין ,בּ.פייגענבּוים,
מ ,בּאַראַנאָוו ,מאָריס ראָזענפעלד ,ל-.

און יידיש"

װענגליש

פּראָזאָדיע",

װפאָלקס:קאַלענ;

אָנגעװענדט

אויף

ידיש

און קונסט חדער ניער גײיסט"--7981 ,

 8וואו עס האָבּן מיטגעאַרבּעט די אָנ

קאַבּרין,

שריפטשטעלער און

זאָלאָטקאָף ,פ ,קראַנץ,

ב .גאָ:

(זייד ,גאַזעטטען" ,שן ,)7981 11/זיידישע
רין (וועלכער האָט רעדאַקטירט די לעצ:
בּאַללאַדען אין העבּרעאיש און װיידיש?
ט
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,
דייטש? (שמרס חדיא נאַציאָן" )1 ,1091
א
י
ן
מ
ש
ך
פון תּרנ"ה  --תּרנ"ט אַרוֹיסגע=
:
קגוישע נעמען בּיי "ידען" א .אַנד ,פי
ג
ע
ב
ּ
ן
ד
ע
ם
זייד יש:אַמעריקאַנישען פאָלקס?
:
לאָלאָגישע אַרטיקלען (מ ,װינטשעווס
קאַלענדער" און  0091אַ זמ"בּ אדעם
ן
ו
קיס חאמת") ,חדי ערסטע צײטען פ
צװאַנציגסטען יאָהרהונדערט"  0291האָט
דער אידישער פּרעסע אין אַמעריקאַז
ער אַלס שליחת פון די נאַװאַרעדקער
(וייד ,טאַגעבּלאַט" ,בּײילאַגע צום :52י92
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איינדרוקן בּאַשריבּן אין אַ ריי
,
( 0682אין | )0091 ,040166004 896061אַרטיקלען אין װפאָרװער טס" ,וי אויף
-90005 )1=(,, 806 604 1626-06201א1סץאין דעם בּוך זנאַװאַרעדאָק--איהר היס? 
466

מגמת

| /ע8010082

ג"י,2981 ,
קאַניוגאַציע?

(אין זיין בּראַשור -װסס 2

60162ז)200/00

 01חסטסז)

ז"ז  ,)31װאַן אַלטע יידישע
(זיידישע

פֿילאָלאָגיע?,

(/

 3א .אַנד .א"פ פריידעס קדיש געשריבּן

אַ סעריע פעליעטאָנען אונטערן אַלגעמײ:
נעם טיטל /דאָס און יענס" (אין בּראַס:

לאַװוסקיס ניו יאָרקער זיידישער פאָלקס:
צייטונג"),,

א"פ ברכיה בֹּר יוסף--חמגלה

-טמירין דאַמעריקא"  --אַ מין נאָכמאַכונג

דער בּאַוואוסטער סאַטירע פון יוסף פּערל,

|טאָריע און איהר היינטיגער

לע בּען".,

מיט אַבּילדער?אַלבּוֹם (נ"י  ,1291ז'ז
 4291 .0פאַרבּראַכט אלַענגערע צייט

אין ווין ,װאו עס דרוקט זיך זיין גרויס
לעבנסווערק  --אַ יידיש-העבּרעיש-ענגליש-
װערטערבּוך--,ה ,.איינער פון די ערשטע

אוֹן איבּערגעגעבּנסטע קעמפּער פאַר דער
אָנערקענונג פון ײדיש אַלס קולטורם
שפּראַןך,

האָט אויך זייער גרויסע

פאַרף

דינסטן פאַר דער יידישער פילאָלאָגיע:
ער איז אויך געווען דער ערשטער איינ:
()26

הארקאווי  =-דורוויץ -

08

צופירן די פאָנעטישע אָרטאָגראַפיע (אין
זיין צייטונג ;פּראָגרעס?) ,און הגם ער

האָט געמוזט אין געוויסע מאָסן נאָכגעבּן
דעם גייסט פון גערמאַניזם ,װאָס האָט
דאַן געהערשט .אין דער ידיש אַמערל= 

204

װאַסער?") ,אין בּוכפֿאָרם אַרױסגעגעבּן:
חכּורת דבש או מאה שו"ת בּחכמת
הטבע? (ואַרשע ;)9881 ,חספר המלים
| זשארגאני:עברי

לשון:קדשער

יודישער

ווערטער-בּוך" (װאַרשע=3 ,3981 ,טע
קאַנישער ליטעראַטור און פּרעסע און אויפלאַגע  --אָדעס ,3091 ,ז"ז -- )211
| פון דעם דאָזיקן גײיסט זיך אויך ניט מיט אַ העבּרעישער הסכּמה פון הערץ
(אינגאַנצן בּאַפּרייט אפיל אין זיינע נײמאַנאָװיץ און אַ פאָררעדע פון דעם
װוערטער-בּיכער ,האָבּן זי דאָך אגַרויסן מחבּר; הגם ה .האָט דערהויפּט געלייגט
ווערט פאַר דער יידישער לעקסיקאָגראַ?
פיע; ער איז געווען אויך מיטגליד פון

ידער אָרטאָגראַפישער קאָמיסיע אין ג"י
און אין זיין נייעם גרויסן װערטערבּוך
שוין אין אַכט גענומען די נייע ווענדונג
אין דער יידישער פילאָלאָגיע בּנוגע דער

ריינקייט פון שפּראַך און דער איינפאַכב=
קייט פון דער אָרטאָגראַפיע,
|

,/תּולדות 
,הלאם,/

א.

,3091

(אַװטאָבּיאָגראַפיע),

הי"

 {21 --- 4חכמי ישראל

אין

בּאמריקא,

ז ;33 .אלחנן ה, ,דור ישרים" ,ז"ז ;47 ---07
| 8ן1 ,שן

1761 ,98

(8
-5
8401
1166
012

 ,4008ה' תרס"ה; ,העברי" ,בּראָד ,תרמ"
כ"ב (קאָרעספּאַנדענץ פון יאפ"ז פון פּאַריז);
פאָלקסבלאַט",

27רך,

;5

,6881

נח פרילוצקי,

,טאַפּי
קוֹנסונאַנטיזם" ,ז ;142/ .מ .װײנרייך ,ש
י

לען"י

חורוויץ דוד חלוי (װט--8581 22/
) געבּ ,אין לאַקשיווע,

קיעווער גובּ,

אַ סך געלערנט תּלמוֹד

און העפּרעיש ,צו  81יאָר חתונה גע?
האָט קיין שטאַװישט און  4יאָר געזעסן
בּיים שווער אויף קעסט ,זיך אָפּגעבּנדיק
מיט זעלנסטבּילדונג ,דערנאָך האָט ער
זיך בּאַזעצט אין אומאַן ,ואו עס איז

אַכט אויף דער גענױקײט פון דעם
העבּרעישן טייטש און געפאָלגט די עצה
פון נײמאַנאָװיץ װאַרײנצונעמען דעם
זשאַרגאָן אין ראַמקעס נאָך דיא כּללים
פון דער דייטשער שפּראַכע?" (בּנוגע
אַרטאָגראַפיע) ,האָט דאָס ,ווערטער-בּוך"
אַ געוויסן אינטערעס פאַר דער יידישער.

לעקסיקאָגראַפיע און דיאַלעקטאָלאָגיע,
פאַרצײיכענענדיק אַ רײי װערטער פון.
אוקראַינישן יידיש -- .אפשר איז הו

אויך אידענטיש מיט דעם מחבּר פון דער
בּראָשור דער בּלוטיגער פּאָגראָס אין
אָדעססאַ" (אָדעס ,תּרט"ו ,ז"ז ,)61
דור

רִבָּניו וסופרין",

ה'

אן

נח פרילוצקי,

,טאפּ*
ק,ונסונאַנטיזם ;1112---1142 ,מ .וויינרייך ,ש

לען",82--72 ,

הורוויץ

חי"ים (= 5981

ה)

געבּ .אין בּיאַליסטאַק ,בּיו  9יאָר גע?

לערנט אין חדר ,דאַן  3יאָר אין אַ רו:
סישער

פאָלקסשול,

דערנאָך

בּיו 61

יאָר אין דער ישיבה ,גלייכצייטיק גרייטג:

דיק זיך צו מאַטורע; צזאַמען מיט
דער פאַמיליע געליטן פון בּיאַליסטאָ= 
קער

פּאָגראָם

,6091

זשורנאַליסטישע

אים שווער געגאַנגען ,איז ער אַריבּער :טעטיקייט אָנגעהױבּן  3191אין װאָכג:
געפאָרן קיין קיעוו ,און פון דאָרט אין | בּלאַט חבּיאַליסטאָקער װאָרט" און אין
קיין שדהילבן ,זינט  4981האָט טעגלעכן  480100288מססס ,1זיך בּאַ:
8
רער געלעבּט אין װאַרשע .ער האָט טייליקט אין אבּיאַליסטאָקער טאַגעבּלאַט" -
 5א"ר פון א .ש .הערשבערג ,אין .
פאַרעפמנטלעכט אַרטיקלען אין זהצפירה",פהמליץ"

און אין ספּעקטאָרס

אריינד" ( 111ײווי .אַזױ צינדט

עהוין=

דער נהצפירה" ,היפּטמיטאַרבּעטער אי

מען אָן |אבּיאַליסטאַקער פאָלקסבּלאַטײ ,יוני--אַװם

06

הורוויץ

808

גוסט ,9191 .דאַן אינעװייניקסטער מיט:
אַרבּעטער פון /דאָס ניע לעבּן' אין
בּיאַליסטאָק ,אַ קורצע צייט אויך פון
שהצטירה" .אין װאַרשע .,,זינט  1291אין
אַמעריקע ,זיך בּאַטײליקט אין קליו?
לענדער זיידישער וועלטי ,אין ?יידישען
| טאַגעבּלאַט" ,חהתּורן" ,פהדאר" ,געווען
לערער פון העבּרעיש אין קליולענדן
די לעצטע יאָרן  --שטענדיקער מיט:
אַרבּעטער פון שמאָרגען זשורנאַל" און
זאמעריקאנער" ,,זיינע פּסעװדאַנימען:
| הבּ"א (חיים בּן אליעזר) ,ח ,לאַזאַרסאָן,

הורוויץ חיים=דוב (--5681

) געבּ ,אין האָרקי ,מאַהליעװער
גוֹבּ ,.אין דער פאַמיליע

פון אמַלמד,

עלטערער בּרודער פון ז ,ליבּין ,געלערנט

|

אין חדר און בּיים
רב
שטעטלשן
 1-78בּאַזוכט
די אָרטיקע רע=
שוֹל- ,שפּעטער
סאָפיע

פ"ג

--

תתּושיה"

זחממון",

אין

פון
ידיש.

דעבּיוטירט אין חיוד"  9981מיט אַ דער?
ציילונג חדרייפוס" ,צו דער צײט זיך
אויך בּאַטײליקט אין די לאַנדאַנער יידי?
שע צייטונגען ,געענדיקט אוניווערסיף
טעט,

געקומען

קיין װאַרשע

און ניט

האָבּנדיק די מעגלעכקייט ,צוליף מאַ.+
טעריעלע אומשטענדן ,זיך אָפּצוגעבּן
דער ספּעציעלער װיסנשאַפּטלעכֿער

אַר=

בּעט ,געװאָרן א פּראַפעטיאַנעלער זשור5נאַליסט  30--1091רעדאַקטירט צוואַג
מיט

זתּושיה",

אין וויך,

בי

הדעם ובּית:המדרשש  .פון יצחק:אייזיק
ווייס ,און סאָציאַלע װיסנשאַפטן ,דער
הויפּט פּאָליטישע עקאָנאָמיע

אין בּער:

לין ,בּאַקומען דעם טיטל ד"ר פאַר זיין
דיסערטאַציע

און אין אַ בּאַזונדערער אױסגאַבּע

מען

פילאָ:

! וואו אויך בּאַזוכט

בּעטן אין ?ממזרח

וממערב"

און +השלח" -

מ,

ספּעקטאָר

עדי יודישע

פאָלקסצייטונג? און חדי פרויען-וועלט"
פ"ג
(אַרױסגעגעבּן פון בּן:אביגדור,

אֵל :אַגראָנאָמישע
שטודירט

געהויבּן צו שרייבּן העבּרעיִש און פאַר
עפנטלעכט ,אויסער פּובּליציסטישע אַר
טיקלען אין חהצפירה" ,אַ גאַנצע רײ
סקיצן און דערציילונגען אין חהשלח",
חלוז אהיאסף"? ,ספר השנה" ,האשכּולי,
וי אויך אייניקע װיסנשאַפטלעכע .אַרש

4
0

חדי אַנטװיקלונג פֿון די

מענטשלעכע בּאַדערפענישן און די סאָ=
|-ציאַלע דיפערענצירונג פון דער געזעל:

שאַפּטײ (פאַרעפנטלעכט אין פּראָפ .שמאָ:
לערס זשורנאַל פאַר סאָציאַלע וויסן:
שאַפטן און זייער װאַרעם אויפגענומען
אין די װיסנשאַפטלעכע קרייזן) .נאָך

אַלט סטודענט זיך בּאַטײליקט אין רו;
סישע צייטשריפטן ,אוגטער דער השפּעה
פון אחד-העם און בּערדיטשעווטקי ,מיט
וועלכע זיך באַקענט .אין בּערלין ,אָג=

אַלס

קאַנקורענץ

צוֹ װדעם

יור" פון פ"ג קאחיאסף") .נאָך דער
גרינדונג פון עדעם פריינד" אין פּעטער?
בּורג ,איז ער אײנגעלאַדן געװאָרן אַלט
איינער פון די הויפּטמיטגלידער פוף
דער רעדאַקציע און פאַרעפנטלעכט ,כּמעט
אין יעדן נומער,

רעדאַקציאַנעל:פּובּלִי2

ציסטישע אַרטיקלען ,געפירט די אָפּטײ2
לונג פון עקאָנאָמישע און פינאַנציעלצצ 
פראַגן א"פ אַ סוח ר ,װאָס איז געווען
זייער פּאַפּולער

ביים

ידישן

לעוער-

עולם אַדאַנק ח--ס גרינדלעכע קענטע:
נישן אין

די עקאַנאָמישע װיסנשאַפּטן

און זיין לײכטן קלאָרן סטיל,
נע גרעסערע אַרבּעטן

נען:

פוֹן זי

איז צו דערמאָ:

שקאַרל מאַרקס'ס לעהרע"/ ,די

סאַציאַליסטישע פּאַרטײען אין רוסלאַנדײ,
װאַ בּריעף צו דובּנאָוון" ,די יודישע

70

/

|

|

|

הורװיץ

80

בי

טונג פאַרן פאָלק",
עקאַנאָמישע לאַגע אין רוסלאַנד? אין
חודשזשורנאַל חדאָס לעבּעןי--! ,ו) אי פ-ון דער ליטעראַרישער סעקציע בײ
אַנד 6091 .איז ה .אַרױס פון דער רע= דער קולטור-ליגע ,געאַרבּעט אין די

פאָרזיצער

געווען

עקאָנאָמישע

אָרגאַניזאַציעס

בּיי דער

דאַקציע פון עפריינד" ,פאַרבּלײבּנדיק אַ-
| שטענדיקער מיטאַרבּעטער פון דער צֵיי= ראַטנמאַכט ,פון זיינע לעצטע גרעסערע
טונג בּיז מיטן ( 1191אַ כאַראַקטעריסטיק
אַרבּעטן פאַרעפנטלעכט אין בּוכפאָרם:

פֿון דעם פריינד" האָט ה .געגעבּן אין
זיין אַרטיקל ?אונזער ערשטע טעגליכע

/

זיודישע קלאַסען און פּאַרטײען  --אַ-
סאָציאָלאָגישער עטיור" (פ"ג חגאולה",

צייטונג  --צו דער צעָהן=יאָהריגער גע פּט"בּ ,8191 ,ז"ז  ,)27ואו געפּרוװט
שיכטע פונם עפריינד" .,אין חדעם פּנקס" ,בּאַגרינדן די נויטװענדיקייטט און די
זיז  .,)462--342יאָרנלאַנג איז ער גע ! יסודות פון אַ סינטעז צווישן דיידישע
פון דייידישע לײ=

ווען אינספּעקטאָר

און שפּאָר-קאַסעס פון יק"א און לטן
פאַרשלאָג פון דער יק"א אָנגעשריבּן אַ
ריי בּראָשורן וועגן די פראַגן פון די
יידישע קרעדיט?קאַאָפּעראַציעס (זהעלפט
זִיך אַלײן",

ער איז שולריג",

טאָג אין יאָהר",

/צום מאָמעגט",

עאין
פאַרא2

יאָהרען און היינט" א .אַנד) ,אױך אַ
גרעסער װערק װדי פּראַקטיק פון די
לייה-און שפּאַר-קאַסעס"  ---אַ וועגווייזער
בּנוגע יידישע קאַאַפּעראַטיווע קרעדיט:
אַנשטאַלטן ,האָט אויך אַרױסגעגעבּן אַ
בּראָשור אזעלבּסטהילף פאַר װאַנדװער:
קער" ,צוזאַמען מיט י בּלים ,ל ,זאַק

טאַציאַלע פּראָבּלעמען מיט דער נאַציאָ?

גאַלער פּראָבּלעם און דעם ציניום,

אַרױסטרעטנדיק

אגב קעגן דעם !חוב=

בים"קאַמפּ" קעגן דער יידישער שפּראַף

וועלכע האַלט דאָך אויף

אײגנאַרט,

די ידישע

גרענעצט אָפּ יידן פון די

סביבות,
אַרומיקע געזעלשאַפטלעכע
קריצט בּולטער אוֹיס זײער ידישע '/
פאָלקס:געשטאַלט ,װאָס אין פון צִיוֹני=
סטישן שטאַנדפּונקט זייער אַ גרויסע:
-זאך",

האָט אױף.

אין פ"ג יגאולה"

געזאָלט אַרױס זיין העבּרעיש װערץ
חהציונות והפּרבּלימות האקונומיות" ,אָבּער
צוליבּ די געשעענישן אין רוסלאַנד איך

און י .יעפרויקין רעדאַקטירט זינט 4191

עס געבּליבּן נפיּטאַרעפנטלעכט.

דעם חודש:זשוֹרנאַל חדי יודישע קאָאָמּע:

רעדאַקטירט און בּאַזאָרגט מיט אַן אַרײף?
פיר דאָס בּוך פון אֲגר .ח .א .פייגין
חדי װועגען און מעטאָדען פון דער אֵף+
גייטס:קאָלאַניזאַציע אין ארץ:ישראל" --

| = פון אַגרעסערער אַרבּעט עסאָציאַלעקאַ2
| נאָמישע טיפּן אין דער אידישער ליטע:
ראַטור" ,געשריבּן איבּערזיכטן איבּער
דער יידישער לאַגע אין רוסלאַנד אין

אַ.

ראַציע"; זיך בּאַטײליקט אין דער זצו:
קונפטײ ,,וואו  1191פאַרעפנטלעכט דעם
ערשטן טייל (שלום:עליכמס וועלטעל")

חודש-זשורנאַל אדי יודישע וועלט" (פּט"ב

און ווילנע).

7191

געװען איינער

פון

די הויפּט:מיטאַרבּעטער פון דעם {פּעט:

ראָגראַדער טאַגבּלאַט"  ,7191-81שפּע:

טער אַריבּערגעפאָרן קיין מינסק ,ואו
 9191רעדאַקטירט  .די ציוניסטישע צֵי=

דער ערשטער פּרוב אױסצואַרבּעטן

האָט

פּלאַן פון אמַער אָדער װייניקער סיסטע:
מאַטישער לאַנדװירטשאַפטלעכער קאַלאָ=
ניזאַציע אין פּאַלעסטינע מיט דער אַר2
בּעטס:אחוזה אַלס פונדאַמענט (אױסגאַ.:
בּע פון ציוניסטישען ארץישואל:אַמט.
אין פּױילען ,װאַרשע  ,0291ז"ז -- .)49

לעבּט איצט אין מאָסקװע.
פּ ,וע

לקסיקון

פוּן מיין לעבּענסבּוך",

ר ,ברײגין? .

ציוני"{
|

הורוויץ

809

הורוויץ ח .אבּ( .א--3981 51/
) געבּ .אין סמאָרגאָן ,ווילנער

געגנט .אקַורצע צײט געלערנט אין
| ריינעסעס ישיבה אין לידע ,דערנאָך
אַװעקגעפאָרן קיין ארץ:ישראל צו פאַר:
ענדיקן זיין מיטלשול-בּילדונג .,צוליבּ

דעם אױסבּראָך פון דער מלחמה 5191
אַוועק קיין בּולגאַריע ,ואוו ער האָט
אָנגעהױיבּן זיין זשורנאַליסטישע

טעטי.+

קייט אין דער סאָפיער בּולגאַריש:ײךי:
שער צייטשריפט חהמשפּט" ,זינט 7191
געלעבּט אין שטאַקהאָלם ,בּאַזוכט דעם
אָרטיקן אוניווערסיטעט ,זינט 0291געשריבּן

| אַרטיקלען איןהצפירה" ,זיהעולם" ,זהתּרן"
א אַנד ;,בּאַקענענדיק דעם יידישן עולם מיט

|

|018

טע פון פּױילן ,וועלכע ער האָט גוט גע:
האַט דורכגעשטודירט .שוין דערפון אַלין
איז צו משפּטן ,אַז ה ,איז געוען בּאַ:

קאַנט מיט װעלטלעכער בילדונג און
דורכגעדרונגען מיט דעם קריטישן גייסט
פון דער השכּלה ,פירנדיק גרויסע גע
שעפטן מיט פּרײיסן ,האָט ער זיך נאָענט

בּאַקענט מיט די אידעען פון דער מענ2

דעלסאָנישער אויפקלערונג .ער האָט זײ2

נע איבּערצייגונגען ניט בּאַהאַלטן ,האָט
פיינט געהאַט די פאַנאַטיקער תּכלית2
שנאה און געשמט אין אומאַן פאַר אַ
געפערלעכן אפּיקורס ,כאַראַקטעריסטיש
פאַר |זיינע אָנשויוּנגען זיינען אגב די
בּריוו ,װאָס ער האָט  7081געשריבּן צו

ער פאַרגאַנגענהייט און געגנװאַרט פון דיד

דעם

זיך ּאַזעצט אין װאַרשע ,אַלס מיטאַף:
בּעטער אין אהיום" .בּאַטײליקט זיך
אויך אין די קליטעראַרישע בּלעטער,
נ"י--ער ;דאָס א'דישע פאלק" א .אַנד,
וי אויך אין סדקעארַנדינאַװיש:יידישער
פּרעסע,
|

פון קאַלענדאַריש:אַסטראָנאָמישן װערק

יידן אין סקאַנדינאַװיע און פינלאַנד4291 ,

הורוויץ חיים-חייקל (אַרום --0511

| חקראי

בּאַקאַנטן

ר' יצחק

בּן שלמה

וּחָכֵם אין טשופוט:קאַלע,

מחבּר..

חאור הלבונה" ,קעגן וועמען די קאַראַי?
מישע געלערנטע זיינען אױפֿגעטרעטן
מיט בּאַשולדיקונגען אין פריידענקעריי; /

די דאָזיקע בּריוו (פאַרעפנטלעכט אין

א .בּ .גאָטלאָבּערס װהבּוקר אור",6781 ,
 ,)1-46עטעמען מיט איידעלן גרימ?

 ,)221געבּ .אין אומאַן .,קיעווער גובּ ,,אין |צאָרן קעגן רעליגיעזן פאַנאַטיזם און מיט
טיפן מיטגעפיל צו די קעמפּער פאַרן
אַ פּאַמיליע ,װאָס האָט געפירט איר יחוס
פון של"ה אין פינפטן .דור און נאָך אמת ,ה ,האָט איבּערגעזעצט אויף יידיש
קאַמפּעס  4:00600/2מסט  004460102א"ט
ווייטער פון שפּאַניע; פון דער מוטערס
זצטנת פּענה" (בּאַרדיטשעו ,תקע"ה
צד געשטאַמט פון יוסף קאַרו ,דעם
 3ט ,).דאָס װערק איז אָבּער די גרעס?
מחבּר פון חשולחן ערוך" און פון דעם
בּאַרימטן שאול װאַקל ,וועגן וועלכן עס טע בּיבליאָגראַפישע זעלטנהייט ,רע:
איז פאַרהאַן לאעַגענדע ,אַז ער איז אַ גיסטרירט בּלויז בּיי בּןעקב און מיווייס
טאָג געווען פּוילישער קיניג .ה .אַלײן פון אים גענויערס נאָר פון דעם ,װאָס
האָט ניט געהאַלטן פון דער דאָזיקער עס דערציילט וועגן אים א ,בּ .גאָטלאָ:
לעגענדע ,ווייל װי ער דערציילט אין בּער ,דהיינו  --אַז עס איז אַרױס מיט
דעם

יחוס:בריון

פון דער

וויץ ,װאָס ער האָט
יידיש לױט דער
אַ בּרודערנזון ,האָט
קיין שם רמז דערויף

משפּחה

חוךר=

געשריבּן  4181אין
בּקשה פון זיינעם
ער ניט געפונען
אין דער געשיכ:

דער הסכּמה פון זעלװער מגיד ,אַז 
עס האָט געהאַט אַן אומגעהייערן ערפאָלג,
און כּמעט אַלע יון ,אפילו פרומע
האָבּן עס געלײענט ,ערשט דערפון גע:
װאָר געװאָרן ועגן דער נייער װעלט,

11

| הורוויטש

אַז ס'איז געשריבּן אין זייער אריַינער
שפּראַך און זייער שיין געדרוקט .פון
דער לייכטער האַנט פון פּראָפ ,ל ,װי2
נער האָט מען ה  --ס בּוך וועגן דער
אַנטדעקונג פון אַמעריקע .צונויפגעמישט
מיט דעם אידענטישן װערק פון מי
א .גינצבּורג (זע) .ה--ס זון ,הירש-בּער,
האָט געשפּילט אגַרויסע ראָלע אין דער
השכּלה  2בּאַװועגונג אין דרום = רוסלאַנד,
דער פאָטער האָט אים געגעבּן אַן אויס:
געצייכנטע אײראָפּעישע דערציונג ,און
| זיין הויז איז געווען אַבּית:וועד פאַר
די געבּילדעטע און אויפגעקלערטע אין
אומאַן ,װאו ער האָט  2281געפּרווט

! גרינדן אַ יידישע שוֹל חלויט מענדעל
סאָנט טיסטעם" ,אָבּער דער װידער?
שטאַנד פון די אָרטאָדאָקטישע עלעמענטן

האָט צו נישט געמאַכט זיין פּלאַן5281 ,
האָט ער צוליבּ דעם בּאַנקראָט פון זײ:
נע בּאַנקגעשעפטן געמוזט פאַרלאַזן רוס?
| לאַנד; ער איז אַנטלאָפן קיין ענגלאַנד,
ואוו ער איז שפּעטער געװאָרן פּראַפע?
סאָר פון אָריענטאַלישע שפּראַכן אין

קעמבּרידזש א"ג בּע רנאַרד הער מאַן,
איבּערגעזעצט אויף ענגליש אַ טייל פון
רמבּ"מס איד החזקה" און אויף העברע:
יֵשׁ אייניקע פון שעקספּירס
אַרױיסגעגעבּן אַיידישע געשיכטע און אַ
העבּרעישע גראַמאַטיק אויף לשון-קודש

ווערק. ,

אאַז"ו,
ען,711 ,
472 -- 8

הוהוויטש יצחק:אייזיק הלוי 41
0

 ---זוט/פ  )4291געבּ .אין ווילנע.

זיין פאָטער,

אריה:צבי (אַדאָלף),

װאָס 

האָט געצויגן זיין יחוס פון של"ה ,האָט
בּיו  81יאָר גע2
לערנט  -תּלמור,
דאַן אונטער דער
השפּעה פון מאַפּן
(ער איז געווען
אַ קאָװונער) גצ

װאָרן איינער פון
די פּיאָניִערן פון
דעריידישער

פריי:

דענקעריי ; ער אי !ז געווען אַן אָנגע=
שטעלטער אוֹיף דער פּעטערבּורגער=

װאַרשעװער

אײזנבּאַן ,דערנאָך אפַּרי=

װאַטלערער פון דייטש און פראַנצויזיש,
שפּעטער געדינט אין אבַּאַנק אין מינסק
(וואו ער איז געשטאַרבּן  ,)0191אויך די

מוטער ,פון דער רבּנִישער משפּחה שע=
װעלאָװיטש ,איז אונטער דער השפּעח
פון די תּלמידים פון דער ווילנער ראַפ
בּינערשול נאָך מיידלווייז . ,אין די 055
קער יאָרן פון פאָריקן יר"ה ,געװען
פרייגעזונען ,געווען בּאַקאַנט מיט דער"
דייטשער ,רוסישער און פּוילישער ליטע=

ראַטור ,זיין יידישע דערציונג אין דעם
פריידענקערישן עלטערנהויז איז בּאַשטאַ=

נען פון אָנדערטהאַלבּן יאָר חדר בִין
אַ יאָר  ,7דערנאָך געלערנט תּנך מיט אַ

1

לערער אין דער היים בּיז  21יאָר ,אויךף

פון ה ---ס

פון געזעניוסעס

 ,88זצ 66ס,060

(רוסישע

איבּערזעצונג

יחוסיבּריו ,פאַרעפנטלעכט פון אגַעװיסן דוד
כֹּהן פון אָדעס ,בי װעמען עס געפינט זיך דער
,כרונות",
יידישער כּתבייד); א ,בּ .גאָטלאָבּער ,ז
אין ש"ע  ---ס יוד,

פאָלקסבּיבּליאָטעק",

11

א,

,אָטלאָבּער און זיין עפּאָכע" ,זיז,12--02
פרידקין ,ג
 611--5בעלידמיון ,אין ד,עט פּנקס" ,ז"ז ;043--833
ז .רײיזען, ,פון מענדעלסאָן

בּיז מענדעלע",

{ן

פירשט  7מ .דאָלגאָרוקאָ,
זיו 3221-- 712
מאַסקװע,
עאגקסז 8 8670 232ש88גת),
,7

.

+21ט:2

זיז ; ; 422--122פילאָלאָגישע שריפטן* ,111

העבּרעיִשע גראַמאַטיק

לערנבּוך ,צו  71יאָר געענדיקט גימנאַזיע
אין מינסק ,וואוהין זיינע עלטערן זיינען
אַריבּערגעפאָרן צו זיין 6:0טן לעבּנסיאָר.,
 87---+7שטודירט אין דער פעטער=
בּורגער

מעדיציניש-כירורגישער

אִקאַ.5

דעמיע 97--8781 ,אויפן מאַטעמאַטישן
פאַקולטעט פון פּעטערבּורגער אוניווער=.
סיטעט ,דאַן אַרעסטירט געװאָרן צוליב

8

|

-

41
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פּאָליטישע סיבּות און  1881פאַרשיקט

פאַרנומען אצַייט מיט יאָרן .אין דער

די איבּערװאַנדערונגען פון די פּויערים
און די רעזולטאַטן פון דער אױיספאָרשונג
שפּעטער פאַרעפנטלעכט אין זיין בּוך

צייט פון דער פרייהייטס?בּאַװועגונג איז
ער צוריקגעקומען קיין רוסלאַנד ,קאַנ2
דידירט אין מינסק צוֹ דער :2טער גאָ:
סודאַרישער דומע ,אויסגעוויילט געװאָרן

קיין סיבּיר ,וואו ער האָט אױיסגעפאָרשט

טקעסעס

98

0008 9388

04802606061/

אַלס אױסקלײבּער (װאַלמאַן) ,אָבּער די

(מאַסקװע,)8881 ,
צוריקגעקומען אין װאַלן זיינען קאַסירט געװאָרן פון סענאַט
פּערטהאַלבּן יאָר אַרום פון פאַרשיקונג- ,און ה .האָט זיך צוריקגעקערט קין
 7אויסגעהאַלטן עקזאַמען אויף קאַנ :אַמעריקע 3191 .,געווען פאַרטרעטער פון
| דידאַט פון יורידישע װיסגשאַפטן אין דעם פּראָפּ .פאַראיין פון די דאַמענשנײי:

דעמידאָװ:ליצײ ,,גענומען אַן אַקטִיוון
אָנטײל אין אָרגאַניזירן די סאָציאַלי;
סטישע קרייולעך צװישן די מינסקער
יידישע אױבּעטער (זֹע זיין אַרטיקל ודי
ערשטע ידישע אַרבּעטער:קרײיזלען",
| אין ססתשם | 7001שׁ) ,פאַרמישט אין
דעם בּאַקאַנטן פּראָצעס וועגן די פּאַריזער
בּאָמבּעס ,װאָס דער פּראָװאָקאַטאָר לאַנך2

אייזן האָט געשאַפן 0981 ,עמיגרירט קיין
אַמעריקע ,שטודירט אין קאַלומבּיאַ:אול;
ווערסיטעט 3981 ,בּאַקוֹמען דעם טיטל

דאָקטאָר פון פּילאָסאָפיע אויפן גרונד
פון זיין דיסערטאַציע

601 80100000:1

דערס

(קלאָוקמאַכער:יוניאָן)

פאַר דעם

בּוֹררים=געריכט אין זײיערע .טאָגטעגלע:
כע סיכסוכים מיט דעם פאַרבּאַנד פון
די פאַבּריקאַנטן; דאָס האָט געבּראַכט
צו אקַאַנפליקט צװישן דער יוניאָן און
די פּאַבּריקאַנטן ,וועלכע האָבּן געשטעלט
דעם פאַראיין אַ אולטימאַטום  --אָדער
אַראָפּזעצן ה--ן פון זיין געװיילטן .אַמט

אָדער דער פאַבּריקאַנטן:פאַרבּאַנד װעט
ערקלערן אלַאָקאָוט.

די יוניאָן-ביוראָ?

קראַטיע האָט זיך געשטעלט אויף דער
זייט פון די פאַבּריקאַנטן ,ניט קוקנדיק

( 10 )}60נ"י ,2981 ,ז"ן

דערויף ,װאָס ה .איז אויף זיין אַמט
אויסגעוויילט געװאָרן דורך אַן אַלגע=
מיינער אָפּשטימונג פון די יוניאָן=מיט?

0480// 62-ססץם 61806ו08ח60466 04טעואסטסאט

פון איבּער

6

04195טה

 - ,)2אויף רוסיש איבּערגעזעצט

א"ט

גלידער מיט אמַערהײיט

מצחסק (מאָקסװע ,)6981 ,װעלכע האָט
בּשעתה אָנגעמאַכט אַרעש אין די רוסי :אַכט אויף צוויי גרויסע פּראָטעסט:דע:
שע מאַרקסיסטישע קרייזן 49--.3981 ,איז |מאָנסטראַציעס פון די אַרבּעטער לטובת
ער געווען פּריװאַט:דאָצעגט אין שיקאַ :ה--ן ,לואיס ד .בּראַנדײס ,דאַן פאָרזי?
גער אוניווערסיטעט ,וואו ער האָט פאַר; צער פון דעם בּוררים-געריכט ,האָט גע=
נומען די קאַטעדרע פוֹן סטאַטיסטיק,
פּסקנט ,אַז צוליבּ שלום וועגן דאַרף הי
ך
אָבּער פאַר זיין אָנטײל אין דער עדואַר
רעזיגנירן;  דער אינצידענט האָט אָנגע=
ן
ו
! בּעלאַמיס יפּאָפֿוליסטישער" בּאַװועגונג (פ
מאַכט אַ גרויס גערודער אין דער אַמעַ. :
ן
ע
פדּיראָגרעסיווע פאַרמערס) גע :וואונג
ריקאַנער אַרבּעטער-בּאַועגונג און איז
געווען צו רעזיגנירן ,ביז  0091האָט ער זיך אױסגעפאָרשט געװאָרן פון ראעַגירוגגס?.
בּאַשעפּטיקט מיט אַדװאָקאַטור אין ב"י ,קאָמיסיע ,די לעצטע אאָרן פון זין
דערנאָך -איז ער אָנגעקומען אויף ארַע:
לעבּן האָט ת .ווידער זיך פאַרנומען מיט
גירונגס-שטעלע אין װאַשינגטאָן פאַר אַ אַדװאָקאַטור ,גלייכצייטיק אָפּגעבּנדיק
צוויי דריטל שטימען און אויך אומגע=

סטאַטיסטיקער ,וועלכע שטעלע ער האָט

זיך מיט װיסנשאַפּטלעכער

זשורנאַלי?

סטישער אַרבּעט --,אָנגעהױבּן זיין זשור:
מיט אַן

ץדער טאָג" האָט געריכטלעך פאַרווערט
אים צו דרוקן זײנע אַרטיקלען ועגן

ציטונג.

ראַטגרוסלאַנד - ,וועלכע זיינען אגב גע

פון איבּער  04יאָר זיך בּאַטײליקט אין
אַ גאַנצער ריי צייטונגען און זשורגאַלן,

האַלטן געווען אין אַנטיבּאָלשעװיסטישן 
גײסט ,בּיז זיין רייזע קיין רוסלאַנד
איז געערווען אסַימפּאַטיקער פון בּאָל:

װי די רוסישע מאַרקסיסטישע 608011

שעוויזם אוֹן געווען אָנגעשטעלט אַלס

0802 )6081--79(, 8342 )0001--20(,ס
מק:ת 808486ס 2 )4091, 0806קוז

טונג אין אַמעריקע) ,אַן אויסװאַל פון זיינע

נאַליסטישע

טעטיקיט

2881

אַרטיקל אין דער מאָסקװער

| מקסמקץ ,81008826 61האָט ה .אין משך

()7901, 1191

די

ענגלישע

2011021

| 80/ 10 140110101זטס ,ץ/ז6006105 )61/800

(2001120/ 181141005 641-ז/ 6181צנזסתסס?
 601 6661שסזשסת 661, 6111 1812:005

ששס/שפה א ,פ .אַנד ,װי אויך אין פאַר?

/

.

אַדװאָקאַט בּיי דער סאָװועטישער פאַרטרע? -

זשורנאַליסטישע אַרבּעטן איַן אַרױס א"ט -

זאויסגעוועהלטע שריפטען" (אַרױסגעגעבּן .

פון זי א .ה--ס
מיטעט",

פּובּליקאַציאָנס קאַ:

נ"י )7191 ,אין  4בּ--1 !.

;אימיגראַציע

אין אַמעריקאַ" (זיז .+)791

שיידענע צייטשריפטן אויף דייטש און .וואו ער גיט איבּער אין אפַּאָפּולערער
שוועדיש .ער האָט אויך רעדאַקטירט אַ פאָרם דעם אינהאַלט פון זיין בּאַרימטן
וועכנטלעכע און שפּעטער צוויי וועכנט+
לעכע אומאָפּהענגיקע סאָציאַליסטישע  2191
בּוך

צײטשריפּט

90ססקזסקח,

װעלכע

איז

אין ג"י און שיקאנא,
ר4ױס
ַ 9
א--
-1
װי אַלע
|אגב  זייער אומרעגלמעטיק.,
רוסישע צייטונגען אין אויסלאַנד אין יע* 
= נער צייט ,בּיי אַ טיראַזש פון בּלויז אַ0051
עקז ,אין צוזאַמענהאַנג מיט זיין סאָציאַ:
ליסטישער טעטיקייט צװישן די יידישע.
אַרבּעטער אין אַמעריקע ,האָט ה.7981 .
אָנגעהױבּן מיטצואַרבּעטן אין די יידישע
|סאָציאַליסטישע צייטשריפטן ,און איז 
| געװאָרן איינער פון די אָנגעזֹעענסטע
יידישע זשורנאַליסטן ,ער האָט זיך בֹּאַ:
 -טײליקט  .אין ,פאָרװוערטס" ,חװאַרהײט",

0041

008

 0118וי81נח 1

(ג"י- ,

זײן :2 ,165טע אױפלאַגע --נ"י,

 ,2ז"ז  )116מיט ספּעציעלע צוגעגע?
בּענע קאַפּיטלען איבּער דער יידישער

אײינװאַנדערונג און איבּער דער שטעלונג
פון דער אַמעריקאַנער סאָציאַליסטישער

פּ-אַרטײ צו אימיגראַציע ; ב( .1ּ1זיז 052)=-
זאידישע פּראַגען" ,וואו עס קומען אַריין

אַרטיקלען איבּער נאַציאָנאַליזם און איג? .
טערנאַציאָנאַליזם ,אַסימילאַציע ,ציוניזם,
אַנטיסעמיטיזם ,די ידיש-פּוילישע בּאַ:
ציונגען ,די יידיש-אַמעריקאַנישע פּראָבּלע?
מען ,דער ידישער שפּראַך ,פּרעסע,
קאָנגרעס:בּאַוועגונג אאַז"װו;  ;- 111ש.1
חשטרייט פ=ראַגען
)
+5
9322
+4
(זיז 1ע

השטאָג" ,דער פ"צ--יסטישער.
דעם אַנאַרכיסטישן װאָכנבּלאַט ײפ ,א,

פון סאָציאַליזם" .,דדי ענטוויקלונג פון
אַדעמרעריקאַנער דעמאַקראַטיע" (ב"י,
 2291זײן  ;)372פון דער :5בענדיקער

ד"ר זשיטלאָוסקיס /דאָס נייע לעבען"

אױסגאַבּע פון קאַרל מאַרקס קאויסגע=

א .אַנד 2291 ,האָט ער בּאַזוכט ענגלאַנד,
דײיטשלאַנד און ראַטגרוסלאַנד ,קאָרעס?

וועהלטע װערק" (אַרױסגעגעבּן פון דער +

רש"

די חודש?זשורנאַלן קצוקונפט" און

! פּאָנדירנדיק פון דידאָזיקע לענדער אין
דעם

טאָג" .צוריקגעקומען

קין ג"י,

איז ער אַריבּער אין װפאָרווערטס" ,און

זמאַרקס

ליטעראַטור געזעלשאַפט! /ב"י

מישע שריפטעוי!  1בי (פון ,זיז 9

חדער

פּראַדוקציאָנס-פּראָצעס

פון קאַי

-

718

|

מורוויץ

יפּיטאַל"; אפַּאַפּולערע איבּערזעצונג פון

 1בּ .זקאַפּיטאַל? ---11 ,בּ ,9191( .ז"ז

 )243ידער קריזלויף פון קאַפּיטאַל,
דער

פּראָצעס פון קאַפּיטאַליסטישער

פּראָדוקציע אַלס גאַנצע" און אַקיצור

פוֹן קצו דער קריטיק פון דער פַּאָלִיטי:
שער עקאָנאָמיע"  -.ה--ס פּאֲפּולַאַרי=

זאַציע פון דעם אינהאַלט פון  1/און
 1בּ ,ײקאַפּיטאַל" .ניט פאַרעפנטלעכט

!אין בּוכפאָרם איז זיין סעריע אַרטיקלען
חדי סאַציאַלע אַרטיקלען פון קאַרל מאַרקס",
געדרוקט אין יידישע צייטשריפטן צִו
מאַרקסנס

:001יעריקן יובּיליי,

און זיין

אַװטאָבּיאָגראַפיע א"ט חזכרונות פון אַן

אפיקורס" (ופ ,א .ש?י ,זינט א,)1291 11/
זיין לעצטע אַרבּעט איז געווען דער סוף

פון אימיגראַציע אין די פאַראיניגטע
שטאַטען" (יצוקונפט" ,)/11 ,4291 ,אין
יאמַ ,כַצט בּוך ײניקאָלאַי לענין" גייט אויך

יי
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דעם פאַרגליװוערטן דאָגמאַטיזם און זיך
קוֹנה שָׁם געווען אַלס דער רעװיזיאָניסט
ָ
פון דעם יידישן סאָציאַליום אין אַמצ :

ריקע .אַלס רעאַל:פּאָליטיקער האָט עה
געפּרײדיגט,

אַז צוֹליבּ די פּראַקטישע

צילן פון דער אַרבּעטער:באַװעגונג מעג

די סאָציאַליסטישע פּאַרטײ זיך אויך פאַר?

אײיניקן מיט אַנדערע פּראָגרעסיווע גרן:
פּעס כון לאַנד ,אָבּער צו גלייכער צייט

איז ער אויך געבּליבּן טריי די פּרינציפּן

פון דעם סאָציאַליזם ,און הגם ער אין
צוליבּ זיין שטענדיקער אָפּאָזיציע דאָס

רוב

געשטאַנען

מחוץ דער אָרגאַניזיר2

טער יידישער אַרבּעטערשאַפט ,איז ער דאָך
געווען זייער בּאַליבּט אין די בּרייטסטע

ק
רייזן און געאַכט אפילו פון זיינע פילע
קעג
נערס ,פאַר דער ידישער זשורבאַל

ליסטיק האָט
ער געהאָס זײיער גרויסע
! פֿאַרדיגסטן { עֹר איז געוען איינער פון

רײן זיין אַרבּעט חלעניגס פּלאץ אין.
דער עקאָנאָמישער װיסענשאַפט" ,פון זיינע
עלטערע אַרבּעטן איז צו פאַרצײיכענען( :נאָר אַלס געלערנטער מאַרקסיסט מיט
אַסעריע זפּאָליטישע פּאָרטרעטען" --פון פאעַסטער און בּאַגרינדעטער װעלט:אָנט.
די פירער פון דער אַמעריקאַנער פּאָליטיק ,שויוּנג ,און אַדאַנק דעם גרויסן כּוח פון

אפַרייע בּאַאַרבּעטונג פון קאַרל קאַוטט;

די ערשטע,
יידישער פּרעװסאעָס איז אַרײן אין דער
נ
י
ט
א
ַ
ל
ס
אַגיטאַטאָר/ ,

זיין הסבּרה ,דעם זעלטענעם זכּרון ,דער
אומגעהייערער ערודיציע ,,דעם שאַרפן

קיס װערק +פון אוטאָפיע צום סאָציאַ:
|
א
ַ
נ
א
ַ
ל
י
ן
ליזם" (אין װפּאָרװערטס") ,אלאַַנגע ריי
און גלײכער לאָגיק איו ער גע;
אַרטיקלען וועגן די אַמעריקאַנער טראָסטן
ווען איינער פון די בּעסטע טעאָרעטיקער.
פון דעם סאָציאַליוֹם אין ידיש .אין
מיט אָריגינעלע אויפטוען און אויספירן
זיין סטיל האָט ער געשטרעבּט אָפּצַו
(אין חצוקונפט") א .אַנד--,ה .איז געװוען
איינער פון די אָנגעזעענסטע פיגורן פון היטן די פאָלקסטימלעכקייט פון יידיש,
הגם ער האָט די דאָזיקע פאָלקסטימלעב
דער יידישער אינטעליגענץ אין אַמעריקע,
קייט גענומען אַ בּיסל צו וואולגאַר ,און
| אַן איבּערצייגטער מאַרקסיסט ,דער בּעס:
טער קענער פון דער מאַרקסיסטישער .אויסמיידנדיק פון איין זייט דייטשמע :
ל=יטעראַטור אין אַמעריקע ,אמַאַן פון ריזמען און בּכלל די עלעמענטן פון טרוקע= -
פון נעם קאַבּינעט:לשון ,האָט ער אָבּער פון
רעװאָלוציאָנערן טעמפּעראַמענט,
אַנאַרכיסטיש:אינדיװוידואַליסטישע נייגו2
דער אַנדער זײט ניט בּראַקירט מיט
גען ,פון גרויסער קאַמפּטלוסט ,פון אומ;
אויסדרוקן און ווערטער פון רוסיפיצירטן
און אַמעריקאַניזירטן גאַסגײדיש --- .זיין .
געהייערער עגערגיע ,פון שאַרפן סקעפּ.
טיציום ,האָט ער שטענדיק בּאַקעמפּט יינגערע שוועסטער ,זשעניע ה ,.ועלכע

.
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-
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הורוויץ יצחק-שאול ( ניסן --8981

איז צוזאַמען מיט יצחק:אייזיקן און זיין
פרוי שוין געווען טעטיק אין די ערשטע
אַרבּעטער = קרייזלעך אין מינסק אין
 5881און שפּעטער געשפּילט אַאָנגעוֹע*.
ענע ראָלע אין דער רוסלענדישער ס ,די,
אךַטײליקט אין דער רוסישער אי?
באּוי
!
בּערזעצונג פון מאַרקסנס װקאַפּיטאַל",

איז= ,נאָך איר צוריקקומען בּשעת דער
ערשטער רעװאָלוציע פֿון אַמעריקע ,וואו

זי האָט געהאַט פאַרבּראַכט עטלעכע יאָר,
געװאָרן אאיַבּערגעגעבּענע טוערין פון
בּ,ונד" און געאַרבּעט אין מינסק אין
דער יידישער סאַציאַליסטישער און יידי:
|
ישיסטישער בּאַװעגונג,
מ ,װינטשעווסקי ,אין ( {10 ,0:ה .בּורגין,
,די געשיכטע פון דע -אידישער אַרבּייטער בּעי
װעגונג"; משה כ"ץ ,אין ;טאָג" ,ש;7 02/
יואל ענטין ,אין אידישען קעמפּפֿער" ,מאַי
,וקונפט" ,0291 ,ז"ז ---733
 1; 0צביון ,אין צ
אי װאָהלינער, ,דער

9

קאָמפּראָמיסלער",

אומקאָמפּראָמיסליכער

אין ,טאָג" 0291

א ,ליעסין,

,וקונפט" ;/111 ,4291 ,ז .װײנפּער ,אין
אין צ
פֿ,עדער"11/ ,4291 ,ש; ש .יאַגאָװסקי; ,יצחק
אייזיק דער טריידײיוגיאָגיסט? ,אגיעןר,עכטיגקייט",

 ; 4291 9ד"ר א .קאָראַלניק ,אין ,טאָג" ,זַזט31/
,רייגד"/
 ; 4שי ניגער ;01 ,הלל ראָגאָף ,אין פ
, } 1110װעקער",

,4

אַנדערע אַרטיקלען

נ"י}241 ,4291 ,

צו זײן *06יעריקן

פילע

יבּילײ

און געקראָלאָגן נאָך זײַן טויט .אין די פֿאַר" 
-שיידנסטע יידישע צייטשריפטן,

חורוויץ יצחק:דוד =
פּעדאַגאָג ,געווען לערער פשופןּאַניש
אין מאָזעסװיל ,פאַרפּאַסט אין יידיש אַ
לערנבּיכל פון שפּאַניש ,אַ שפּאַנישע גראֵ?
מאַטיק און אויך צונויפגעשטעלט אע
ציקלאָפּעדיש װערטערבּוך פון דער שפּא2

נישער שפּראַך מיט אַ יידישער פּאַרטײ:
טשונג ,אָבּער צוליבּ מאַנגל אין מיטלען
ניט פאַרעפנטלעכט ..שפּעטער פאַרלאָזט
אַרגענטינע און אָפּגעפאָרן קיין פּאַריז,
דוד
|

851

גאָלדמאַן, ,די יודען אין ארגענטיגע",

=) געבּ .אין סלוצק ,מינס?

קער גובּ ,װײסרוסלאַנד ,געלערנט אין
ישיבה,

זיך אָפּגעגעבּן מיט

זעלבּסט=

בּילדונג ,צו  61יאָר אַװעק קיין אַמערי=
קע ,וואו געענדיקט דעם פּעדאַגאָגישן

סעמינאַר און בּיבּליאָטעקאַר:קורסן אין -
מילואָקי ,מיטאַרבּעטער אין דער לאָ:
קאַלער ענגלישער פּרעסע,

טימער

אַלס איגנ+

פון אַ דרוקערי" אַרױסגעגעבּן 

אַ רײ קליינע יידישע װאָכנבּלעטער חמיל=

װאָקער װאַכענבּלאַט? און זאידישע פּרע:
סע" ,געװידמעט די יידישע אינטערעסן 
פון שטאַט װיסקאָנסין ,צ"א פאַרעפנט=
לעכט דאָרט אסַעריע אַרטיקלען איבּער

ד!ער געשיכטע פון די יידן אין װיסקאָג:
סין ,נעמט אאַָנטײל אין דער ציוניסטי?
שער בּאַוועגונג און אין די אָרטיקע
אינסטיטוציעס ,אויך אין די קורסן פון
די דורך אים געגרינדעטע װסאָציאַלע
|
צענטערס",

הורוויץ ישעיהו ()81., -- 71.
געבּ ,אין מאָהליעװ?פּאָדאָלסק ,געלעבּט
אין אומאַן ,וואו ער איז געווען אַן איי=

דעם פון דעם גביר און משפּיל ר' נחמן!
נתן ראַפּאָפּאָרט .ער איז געווען אגעַבּיל=-
דעטער מאַן ,האָט זייער גוט בּאַהערשט
 -העבּרעיִש ,רוסיש,

זיש,

דערבּיי

דייטש און פראַנצו=

זײער

ליב געהאַט

צו

שרייגן אין יידיש ,האָט איבּערגעזעצט
אין יידישע גראַמען די זמירות און
פלעגט זיי זינגען מיט זיינע אייגענע
מעלאָדיעט .זיינע דריי זין ,איינער פון
זיי ,אברהם ,אגַרויסער מיליאָנער ,דער
אַנדערער ,מאַרְטין--פּראָפּ .פון דער מע=
דיצינישער:כירורגישער אַקאַדעמיע ,האָבן
|
זיך געשמדט..

הורוויץ מנחם- -מענדיט = 81
|) געבּ .אין ליבּאַוויטש,

| מאָהליעװער גובּ .געלערנט אין חדר און

/

|

18
דערנאָך

הוריויץ

בּיי  אַ ראש:ישיבה,

געשמט

אִין מ,

|

ו'

|
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העבּרעיִשן

קרינסקיס

קינדער=

ייִנגלווייז אַלס עילוי ,צוֹ  9יאָר שױן

זשורנאַל השחר" און +בּן שחר"
א"ר פון בּן:אליעזר ,וואו ער איז געווען

דער וירקונג פון זיין ערשטן לערער
און חבר היים:דוד גילדענבּלאַט אױך

צ"א
דעם

געשריבּן

העבּרעיִשע

שירים,

אונטער

מיטרעדאַקטאָר ,פאַרעפנטלעכט
חידות א"פּ רב:מג ,און אונטער

אָנגעהױיבּן צו שרייבּן לידער אין יידיש,

דאָזיקן פּסעװדאַנים געשריבּן אויך אַ סך
רעטענישן אין יידישע פערזן ,זינט'
|  42 -- 8191געווען קאָרעקטאַר פון דעם

װי

שטיבּל:פיג אין װאַרשע ,אַװעקגעבּנדיק

זיינע לידער אין בּיידע שפּראַכן זייגען
צעזייט אוֹן צעשפּרײט איבּער די פֿאַר:
שיידנסטע צייטשריפטן און זמ"בּ,

זיהשלח"? ,הדור" ,אלוה אחיאסף" ,עהזמּן",
יהצפירה",

וממערב",

/נר

המערטי',

חהאשכּל",

מממורה

השבוע" ,װיוך",

חיודישע פאַמיליע" ,זמ"בּ .הילף" אאַז"ו,
וךן זיי זיינען איבּערגעזעצט גע:
פַ ס
אװאָרן אויף דייטש ,רוסיש

און פּויליש,

צו אייניקע האָט מען אָנגעשריבּן מוזיק

און זי זיינען געזונגען געװאָרן ,אַ זאַמלונגפון זיינע נאָך גיט פאַרעפגטלעכטע לס
דער ,אויף  851דברוּקוי=גן ,פאַרטיק

צום דרוק ,איו אים מיט איַאָר  02פאַר;
לוירן געגאַנגען,

װאָס האָט אִים שווער

געטראָפן ,לעצטגס האָט ה ,פאַרעפנטלעכט.
אַ סעריע עלעגיעס אין דעו ?אילוסטריר=

טער װאָך" א"ר פון א .גראַפמאַן ,פון
דער יוגנט אָן האָט ה .געאַרבּעט אַלס
קאָרעקטאַר פון העבּרעישע און יידישע
אױיסגאַבּן ,האָט רעדאַקטירט די ערכין
פון אות ג בּין צ פון דעם בּאַװאוסטן
העבּרעישן װערטערבוך װהאוצר? פון

פאַר דער דאָזיקער אַרבּעט אַסך כּות
און מוֹח,
בּאַסין; ,אַנטאָלאָגיע";11 ,

הורוויץ משה חלוי (" אדר 4481--
ז )0191 4/געֵבּ .אין סטאַניסלע ,מזרח+
גאַליציע ,אין אפַרומער פאַמיליע ,װאָס

האָט זיך מתיחסגעװוען
השל"ה ,געלערנט
בּיים גאון רי | /
משולם הורוויטש

מיטן גאון בּעל

און דערנאָך אין
בּית:מדרש ,צוֹ 51
יאָר אָנגעהױבּן צו.
לערנען שחיטה,
דערנאָך זיך גע=

נומען צו השכּלה
און אַלגעמײנער

בּילדוֹנג ,צו  81יאַר

אַװועק קיין יאָס ,וואו געווען אַלערער
פון

העבּרעיש

און אויך אַהױסגעגעבּן

 1אַ צייטונג אין העבּרעיִש און רומע=
ש .י .פין (פ"ג פאחיאסף") ,געװען סעק*  .ניש |טקמנ( 1וצייט') ,זי האָט אָבּער
רעטאַר פון דער רעדאַקציע פון /הזמן" קיין אריכת:ימים ניט געהאַט ,און ה ,איז
אין פּט"בּ ,שפּעטער סעקרעטאַר און אַריבּערגעפאָרן קיין בּוקאַרעשט ,וואו ער

קאָרעקטאָר פון דער ערשטער יידישער

זאָל ,לוט זיין אייגענער

צייטונג אין װאַרשע חדער ועג" ,פון
די ריגער ינאַציאָנאַל:צײטונג? /און אי

האַבּן געװען פּראָפּעטאַָר פון געאָגראַפיע

אין אוניווערסיטעט און זאָל זיך אויך

דער פּאַלירונג פון
יידישער שפּראַך,
 מיטגעאַרבּעט אוֹיך אין דער יודישערענציקלאָפּעדיע" ,פון וועלכער עס זײ2
נען ארויס בּלוין  4ה( .פּט"ף,)4091 ,

האָבּן בּאַטײליקט אין דער אַרבּעט פוך
| איבּערזעצן דעם תּנך אויף רומעניש.
אַלנפאַלס איז זיכער ,אַז אַ דירעקטאָר
פון איַידישער שוֹל אין בּוקאַרעשט איך.
ער יאָ געװען ,און װען די בּאַלעבּאַטים

-דישע שטימע"?

תיל מיטגעװאָלפן אין

בּאַהױפּטונג,

4

=

-

=

הורויץ -

-פון דער שוֹל האָבּן אים צוליבּ עפּעס

י

428

|

אין דעם קרינג:טעאַטערײ ,אָבּער דאָ איז

| אַ סיבּה אָפּגעזאָגט פוןט,דער נישטטעלהעאָ,בּהנאדָיטק .די טרופע
 ער זיך גאָר געשמדאקַורצן בּאַזוך אין אָדעס ,וואו ער האָט
|

אָבּער

אויך

אָלס קױיסט

קיין חיונה,

האָט

ער זיך מתקנא געװען אין די גלענצנדע.
געשעפטן ,װאָס גאָלדפאַדען האָט געמאַכט

- -מיט זיין יידישן טעאַטער אין בּוקאַרעשט,

און נאָך פסח  8781האָט ער געעפנט.
דאָרט אטַעאַטער ,וואו ער האָט אויפגע2

פירט זיינע אאיַנסצענירונג

פון לינעצ:

צעקלאַפּט

געװאָרן.

נאָך

געהאָפט אַרײנצוטרעטן אין טעאַטער אַלס
אַקטיאָר ,האָט ער זיך צוריקגעקערט קיין
גאַליציע ,דאַן מגולגל געװאָרן קיין בּוֹ

דאַפּעשט ,וואו ער האָט זיך פאַרפּלאָג.:
טערט מיטן געלט פון די טעאַטער:אָנ:
געשטעלטע,

איז

אַרעסטירט

געװאָרן,

/אַנטלאָפּן קיין קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,זיך אָפּ?

קיס קדאָס פּוילישע יינגל? (ניט צונויפ:
געפּלאָגט אַ קורצע צייט ,אַװעק סוף 6881
מישן מיט זיינעם אשַפּעטערדיקן שטיק קיין לאָנדאָן און פון דאָרט קיין ג"י
אונטער דעם אײגענעם טיטל) ,דאָס אין ניי אין ער אָנגעשטעלט געװאָרן
צווייטע שטיק זיינס ,װאָס איז אגב מיאוס  -אַלס פּיעסנמאַכעױ

דורכגעפאַלן -- ,איז געווען װבּאַנקײ טי:

ראַןי ,דאָס דריטע ,חדער אַפּגעקומע?
נער עושר אָדער די װויסטע אינזל" --
איבּערזעצונג פון רומעניש ,ער האָט
אַן

| זירטער יידישער

בּיי דער נײ:אָרגאַבי:
טרופּע

פוֹן דעם אַויף 

גערופענעם קרומעניאַ אָפּערא הויז" ,װעל=

כעס האָט זיך געעפנט מיט זיין פּיעסע /

-

אטיסא עסלאַר" ,דער איינציקער פּיעסע

אויך געפּרוּװוט נאָכמאַכן אייניקע פּיעסן  -אויף דער יידישער בינע ,װאָס איז גצ
פון גאָלדפאַדען ,װי חרדעיקרוטן"  --גאַנגען מיט אהַמשך אין צװיי .אָװנטן,
בּיי ה ,קעוזר לייזער ,געצל מכאל" ,חדי אַדאַנקץ דעם ,װאָס דער בּלט:בּילבּול
קאַפּריזנע

טאָכטער"

--

בּיי ה/ .די װע-+

שין" ,װען גאָלדפאַדען האָט אַריבּערגע:
צויגן צוֹ זיך דעם הױפּט:אַרטיסט פון
זיין טרופע ,אבּא שינגאָלד ,האָט ה .זיך

/
/

פון טיסא:עסלאַר איז דאַן געװען אַסעָג

טאַציאָנעלע טעמע ,האָט די פּיעסע ,װאָס
ה .האָט געהאַט אָנגעשריבּן נאָך אין רו:

מעניע ,געהאַט גרויס ערפאָלג ,און אויךף
שפּעטער האָט ה ,זיך געאיילט אויסצו;
אַוועקגעלאָזט איבּער דער רומענישער
ניצן אפַאָלקס:צרה אָדער אלַאַנדאומ?
פּראָװינץ ,וא ער האָט זיך געטראָפן
|-מיט גאָלדפאַדענס געוועזענעם שותף און .גליק אַלס סיוזשעט פאַר אדַראַמע .מיט -

דעמאָלט זיין שונא ישראל גראָדנער און
צוזאַמען מיט אים װידער געגרינדעט
אַ טעאַטער אין בּוקאַרעשט; די גײע
שותּפים האָבּן זיך אָבּער אַזױ בּאַלד צע:

| ריסן און ה ,האָט װידער גענומען

| דערן מיט זיין טעאַטער איבער

פּראָװינץ .,אױיסגעשפּילט זִיךְ אין
ניע ,האָט ער אַריבּערגעװאַנדערט

זיין צווייטן שטיק אין אַמעריקע װשלמח.

המלךי האָט ח ,אָנגעהױבּן זיין הױפּט;
אַױבּעט פאַר דער יידישער בינע ,אַלס /
גרויסליװעראַנט פון די פאַרנאַנטע װהיי.

װאַנ:
דעף  לאַטײינער
יידישע בּינע אין אַמעריקע אין זיינש -
חומע?
הענט און זי געשפּייזט מיט זייגע פּיעסן.
קין
סטאָרישע אָפּערעטןי ,צוזאַמען מיט יוסף

האָט ער אַרײנגענומען די

בּיון סוף די :08קער יאָרן ,אַזױ װי לאַ

גאַליציע ,דאָרט וידער מיט גראָדנערן
אָרגאַניזירט אטַרופּע און געגעבּן פאַר?
שטעלונגען אין די גרעסערע שטעט,

דערצו אַלײן אַן אַקטיאָר ,האָט ער זיך.

דאַן אָנגעשלאָגן קיין װין ,וואו געשפּילט

יםדעריקן
צוֹ נדע

| טיינער אַ בּעל:מלאכה

צוגעפּאַסט

פון טעאַטער:שטיק,

גיט:אַנט=

-
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י-

|
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-
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וויקלטן געשמאַק פון דעֶם טעאַטער + זיינער איז אַלץ מער געפאַלן; ער האָט 
המון ,דמאאַָכנדיק אים לאַכן ,דאָ שוי? אים געפּרוװוט ראַטעװען דורך פאַרװאַנד+

דערן ,דאָ אַרײנפירנדיק אַ פּזמון און דאָ
אַטענצל אוֹן דאָ אַ אבּערראַשנדיקן
| עפעקט .בּאַזיצנדיק ארַייכע בּיבּליאָטעק,
קענענדיק דייטש און רומעניש ,האָט ער

אַריינגעפירט אין זיינע שטיק גאַנצע
סצענעס פון אײראָפּעישע דראַמען ,אַלס
געניטער דראַמענצושגיידער ,אָבּער טאַ:
לענטלאָזער סצענענשרײבּער; אָפט זיך
בּאַנוגנט בּלויז מיט פאַרייִדישן די גוייִשע

נעמען און אַרײנשטוקעװען קאָמישע פּעָר;
זאָנען נאָכן שאַבּלאָן ,האָט אַחוֹץ היס:
טאָרישע פּיעסן געשריבּן אויך פּאַרן טע:
אַטער קלעבנסגילרער"? און /צייטבּיל;
דער",

אין וועלכע עס אין דאָ אַװי פיל

רעאַליסטישער אמת ,וויפיל אין די היס:

טאָרישע  ---היסטאָרישער אמת,

אָבּעַר

|בי דער גאַנצער אומגעלומפּערטקײט און
אומנאַטירלעכקײט פון דעם דראַמאַטישן
און קאַמישן עלעמענט פון זיינע שויף?
שטיק ,מיט דעם ווילדן דײַטשמעריש ,האָבּן
זיי דאָך געהאַט דעם פאַרדינסט ,װאָס

זיי האָבּן געשאַפן אַ פּובּליקום פאַרן טעג
אַטער,

אין 9881

אַ טעאַטער:אָרדן

האָט ה .געגרינדעט
א"ט

חדי האַרפע דאַ2

לען אין אַן אָפּערנהױז ,אָבּער דערביי
פאַרלוירן זיין לעצט בּיסל פאַרמעגן ,פון

האַרצװײטאָג פּאַראַליזירט געװאָרן ,זיף
אָפּגעמאַטערט עטלעכע יאָר און גע:
שטאָרבּן עלנט און פאַרלאָזן --.בּ .גאָרין.
רעכנט אויס אין זיין רשימה  98טע=
אַטער:שטיק פון ה ,,דאָס לעצטע פון זי

חחורבּן קעשענעוו  --צייטבּילד"?,

געפירט 4091
אַטער:שטיק

אויפ

איניקע פון זיינע טע=

זיינען

אויך

געדרוקט

גצ=

װאָרן ,צ"א פון פ"ג אַמקװיט עט פריינד
אין פּשעמישל ,וי חבּן הדור" ,זבּית דוד",
עתליהו" 

(בּאַאַרבּעט פון ראַסין);

אין

פ"ג חהיבּרו-פאָבּלישינג קאָ ?. איז אויך

ארויס אזאַַמלונג פון אַלע לידער פון
ה--ס אָפּעחע חדער משוגענער פילאָזאָף"/
ה.

האָט אויף

איבּערגעזעצט

גוצקאַװס

חאוריאל אַקאָסטאַי ,בּאַאַרבּעט פאַר דער
בּינע דיומאַס זמאָנטע קריסטאָ אאַז"וו,
וב .גאָרין ,ג
,עשיכטע

פון אידישען

,

טעאַטער",

 = 4611--261 ,551 ,68--28 1מ ,זײיפערט ,אין
זמ"ב ,דיא אידישע בּיהנע";

נערונגען פון דאראַמאַטורג",

ל ,קאָבּרין ,עראי+

|

הורוויץ צבי הלוי ==

ווידס" און לכּבוד דעם אויפגעפירט זיין ראַבּינער אין הערמאַנשטאַדט ,איינער
פּיעסע אונטער דעם דאָזיקן נאָמען ,אָבּער פון די חשובסטע ראַבּינער אין אונגאַרן,
צוֹליבּ די רייסערייען צוישן אים און די | בּאַקאַנ
ט אויך אַלס שריפטשטעלער און
איבּעריקע בּאַאַמטע פון דעם אָרדן ,אין

דיכטער,

אָקטאָבּער  8191אַנטלאָפן צו=

דער אַרדן צעפאַלן ,און הגם ער האָט ליבּ די נאָך:מלחמה:געשעענישן קיין בּו=
נאָך אַלץ ניט אויפגעהערט צו שרײבן ! דאַפּ
עשט ,וואו אַרױסגעגעבּן די זיידישע
זיינע פּיעסן ,אין  1091אַפילן געהאַט
גרויס ערפּאָלג מיט זיין שטיק ובּן הדור
אָדער דער פּרינץ פאוַןראַבּיען" (עטװאָס

געענדערט

פון

זייגער

אַ פריערדיקער

דורכגעפאלענער היסטאָרישער אָפּערעטע
חיחזקיה המלך אָדער די רייזע פון קאַװ;
קאַזי) ,אויפגעפירט אין דעם וינדזאָר:

טעאַטער" ,אָבּער דער דאָזיקער טעאַטער

װאָכענשריפט? ,אָרגאַן פאַר ישוב ארץ:
ישראל ,נאָכן :5טן נומער זיך צוריקגע- :

קערט אין הערמאַנשטאַדט,

און דאָס

בּלעטל איז אונטערגעגאַנגען,
מיטטיילונג פון לעאָפּאָלד גרינוואלד,

הײליגמאַן טוביה (-= 881.
) געבּ .אין מאָהליעװ (האָמעלס,

װײיסרוסלאַנד ,פרי אָנגעהױיבּן צו בּאַטײליקן

.
/
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זיך אין סאָציאַל=.דעמאָקראַטישע קריין?
לעך ,איז ער אַלס סטודענט פון יוֹרי=
| דישן פאַקולטעט פון קיעװוער אוניווער:
סיטעט געווען איינער פון די אַקטיווסטע
מיטגלידער פון דער ידישער סטודענ?
טישער אָרגאַניזאַציע ,פון איר סאָציאַ?
ליסטישער

אינטעליגענטן:יידן",

גרופע

צוזאַמען מיט פיינשטיינען געפירט וויסנ?

שאַפטלעכע

יי

הייליגמאַן  ---הײילפּערן

'

קורסן צװישן די ידישע

אַרבּעטער אין קיעוו אויף יידיש ,אַרום
+צוואַמען מיט אָלגינען ,אַ .גוֹראָ:
2
וויטשן א .אַנד ,געגרינדעט די גרופּע
?פרייהייט" מיטצוהעלפן דעם קבּונד",
וועלכע האָט זיך  3091רעאָרגאַניזירט
אין דער זקיעווער גרופע פון בּונד",
נאָכן ענדיקן אוניווערסיטעט אגַעוויסע
צייט געלעבּט אין װילנע אַלס מיטרעף

| דאַקטאָר פון דעם בּונדישן װאָכנבּלאַט

89 2

ריין (מאָסקװע ,אַװגוסט  ---דעצעמבּער
 ,)8אין דעם זמ"בּ צצום אָנדענק
פון קאַרל מאַרקס" (אַרױסגעגעבּן פון
מאָסקװער שטאָט =און ראַיאָן:קאָמיטעט
פון זבּונד" ,מאָסקװע ;8191 ,ז"ז ,611
מיט אַרטיקלען פון י .גאַלדשטײן ,וויק:

טאָר אַדלער ,י .רובּין ,9 ,סעמיאָנאָ:
וויטש:ש ..כּץ ,פּ ,אַנ-מאַן,
 -א ,אַנד),

פאַרעפנטלעכט

דער

לונג קמאַרקס

מ ,ליבּער
אַן אָפּהאַנד=

פּיאָזאָף" .אין

אױפטראָג פון דעם צענטראַלן יידישן
בילדונגס:בּיוראָ .אין מאָסװקע געאַרבּעט
אוֹיף אַ בּוך איבּער דער געשיכטע פון
די יידן אין רוסלאַנד- ,
ד ,זאַסלאַװסקי, ,צו דער געשיכטע פון כּ,ונד"
אין

קיעוו",

רויטער

פּנקס",

יז

װ!+

מעדעם,

,מיין לעבּען",1| ,

הײלפּערן אליהו-דוב (אַרום --0681
) געבּ אין װילקאָמיר ,ליטע,

 ,61811 ))08וואו צ"א פארעפנטלעכט די
װאָזראָזשדיעניק" ,זיין פאָטער ,ר' ישראל:דוד ,אגַרויסער
שװעגן
אַרטיקלען
( ,)6 --4--2 ,6091זשפּרינגער און די טעָ= .למדן און מפורסם אין דער רבּנישער
ועלט ,האָט אים געגעבּן אשַטרענג
ריטאָריאַלע אַװטאָנאָמיע" ( .)7 ,6091וועגן
יידישע דערציונג ,און ער האָט אַ סך
דער נאַציאָנאַלער פראַגע האָט ער אויך
עוסק געווען אין תּורה .שפּעטער האָט
געשריבּן אין ס .ד-.זמיב =קסח ח מסטע
ער זיך בּאַזעצט אין װאַרשע ,וואו ער
זאמאצאסחס  ,6091אין זמ"ב -ס41408 8סקמען
'8זמחס 11טם פססקת (מאָסקװע . =-. 53 ,וואוינט עד:היום ,ער האָט מהבֹּר גע:
טעריטאָריאַלע

און קולטור:נאַציאָנאַלע

ווען אייניקע

רעליגיעזע וערק אין

אַװטאַנאָמיע") ,האָט זיך אויך בּאַטײליקט
אין פאַרשיידענע בּונדישע און אַלגעמײ?
נע רוסישע צייטשריפטן .זיך בּאַועצט
נאָך דער ערשטער רעװאָלוציע אין
מאָסקװע ,וואו ער וואוינט עדהיום ,איז

יידיש- ,װי חדי רעװאָלוציע אין הימעלי
( )9יהגדה של פּסח"  --אַ דרוש װעגן 
די ארבּע בּנים (?) ,חספר מקוה ישראל"--
על טהרת משפּחה (װאַרשע,)6191 ,
זנשמת חיים ערקלערונג איבּער די

בּונדישער אָרגאַניזאַציע ,אַלס איר פאָר:
שטייער אויסגעקליבן געװאָרן נאָך דער
מערץ:רעװאָלוציע אין דער קהילה ,גע:
ווען מאיַטגליד פון דער רעדאַקציע פון

לוירען אין צייט פון דער מלחמה דעם
בּריסקער רב אדמו"ר הגאון ..חיים
הלוי סאָלאָװײציק? (אֲחוֹץ דרוש אויך
די בּיאָגראַפּיע ,װאַרשע ,8191 ,ז"ז )42
א ,אַנד ,זײַן װיכטיקסט װערק איז

ער געווען

טעטיק

אין דער אָרטיקער

דעם מאָנאַטלעכן אָרגאַן פון הױפּטקאָ:

מיטעט פון /בּונד" פאַר גרויס?רוסלאַנד
די האָפּנונג" א"ר פון אַבּראַמאָװיטש:

גרויסע אבדה וועלכע יודען האָבּן פער?

?ספר

חמדת

ישראל"

(װאַרשע,

,2091

עטלעכע מאָל איבּערגעדרוקט געװאָרן

|
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היילפערין

אין  3טיילן ,ז"זן -- )861 + 931+:411

אדער ספר ענטהאַלט אַלע תּרי"ג מצות
אויף וועלכע מאַנסלײט און פריענצל:
מער זיינען פערזאַגט ,מיט נייטיגע די
נים אונ פיעל טעמים פון מצות ,מיט
ספּורים פון גמרא און מדרשים ,איך
אין קורצען די אידעשע היסטאָריע מיט
ריכטיגע ראיות אויף די הייליגקייט פון
דער אמונה ,וועלכע קאָן װוירקין אויף
דעשין גייסט אונ פּערשטאַנד צו
אדיעם
ליעבּען דעם דת ,דאָס פאָלק און זיין
לאַנד" ,מיט הסכּמות פון רח'יים סאָ:
לאַװײטשיק ,ר' אלכּסנדר:משה לפּידוֹת?
זאַן ,ר' אברהם:יצחק הכֹּהן קוק א ,אַנד,

הײלפּערין יצחק-צבי חלױ ---
פון כערסאָן ,מֹחבּר פון דער זאַמלונג
| א'ט דער לידער קראַנץ--קבוצת שירים
שונים צּשפת עבר וזשארגאן" (אָדעס,
 ,1ז"ז  ,801אין אותיות מרובעות
און עברי:טייטש:שריפט),
ש,

ווינער,

בּיבּליאָגראַפישע

רשימה,

הײלפּערין פאלק 01א|-- 6781 5
) געבּ .אין נעסוויזש .זיין
פּאָטער ,,אַ ייד אַ למדן ,איז געווען א
ג-ערטנער און אַן איידעם בי א רייכן
שוסטער ,בּיי װעי

-

/

מען ה .האָט זיך
| אוֹיך דערצויגן,
האָט געלערנט אין
חדר און ישיבות
און אַגעװיסעצייט
אין דער שבי=.
דערשערקלויז אין
מינסק ,שפּעטעו

אָרגאַניזירן די מלמדים

יידישער
דער

שוליליגע,

קאַנפערענץ

געגרינדעט
פון דער

אוֹיף

װידישער

דעמאָקראַטישער לערערשאַפט"  7191און

שפּעטער פאַרװאַנדלט אין קיעו אין
דער קולטור:ליגע 8191 ,שול:אינסטרוק:
טאָר פון יידישן מיניסטעריום אין אוק;
ראַינע אױױף קאַטערינאָסלאַװער גובּ,
לערער

אין דער קאַטערינאָ:

און יידיש אין יידישן לערער:סעמינאַר,
אין דער גימנאַזיע פון סאָפּיע גורעוויטש
ר

אונטער

דער

לײטונג

פון

אין מינסק ,דאַן געווען

לערער פון העצּרעיש אין דער אָרטיקער
תּלמוד-תורה.,

צו קעמפּן פאַר

רעפאָרמען אין דער ת'ת 5091--בּאַזײ= 
טיקט געװאָרן ,אַריבּער אין דער העב:
רעישער מיידלשול איהודיה" אין ווילנע,
 --- 8אין דער שוֹל פון דער חהברה
מפיצי הּשכּלה" אין פּט"בּ ,פװוןאַנען .
דערווייטערט פון קוראַטאָר פאַר גרינדן
אַ קרייזל פאַר יידישער .ליטעראַטור,
שפּעטער געווען טעטיק אין די יידישע
שולן פון טימפּעראָפּאָל ,װאַרשע ,ווילנע,
נאָך דער עװאַקואַציע פון ווילנע דורך
די רוסן אַלס בּאַפולמעכטיקטער פון
דער מאָסקװער אָפּטײלונג פון ומפיצי
השכּלה" 6191--געגרינדעט און אָנגעפירט
די יידישע שול אין טאַמבּאָו ,בּשעתה--
אַ מוסטערשול ,איינער פון די אַרֹגאַ:
ניזאטאָרן פון דעם ערשטן צוזאַמענפאָר
פין יידישיסטישע לערערס אין טאַמבּאָף -
 ,6צוזאַמען מיט דעם לערער קאָזאַקע:
וויטש איניציאַטאָר אוןסעקרעטאַר פון דער

דערנאָך

געבן עקזאַמען אויף לערער ,אַ יאָר צייט

געאַרבעט

|

סלאַװער גימנאַזיע פון בּראָן מיט יידישעף -
לערנשפּראַך 1291 ,צוריקגעקומען קיין וויל:
נע ,וואו טעטיק אַלס לערער פון העבּרעיש

געווען לערער אוֹיף קאַנדיציעס; אָפּגע:
| גריגאָרי גערשוני

יי

02

פאַר איינפירן יידיש און

י,ט-ע--ראַרישע
לנד
(זע) א .אַ

טעטיקייט

אָנגעהױיבּן האעיןבּרעיִש אַרוִם  0091אין

מהצפירה",

דאַן זיך בּאַטײליקט אין

טלות
שהצפה",
חזהשלה" א .אַנד,,
יידישע

2000

יידיש

דעבּיוטירט

שהזמן,
אהיאסף,
אויך אין די רוסיש:
און 5382

מיט

.קַמם .אין.

דערציילונגען

אַרום

===

-
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היילפערין

אין די ווילנער װפּאָלקס?

צייטונג"/ ,דאָס יודישע פאָלק" ,ײפאָלקס=
שטימע" ,שפּעטער געשריבּן אין פאַר?
שיידענע צייטונגען און זשורנאַלן ,וי
;

פרייגד",

זקהייגט?,

די

װאָך",

זזדי

נייץ

שול" ,ווילנער ײטאָג" ,זבּיכערוועלט",
א .אַנד . .אויך

חזליטעראַרישע בּלעטער"
יפובליציסטישע,
גישע אַרטיקלען ,פעליעטאָנען אאַז"ו,
געווען מאיַטגליף פון דער רעדאַקציאָס
נעלער קאָלעגיע פון אלעבּען און װיסעגֿ*.
שאַפט" ,רעדאַקטירט דעם ערשטן יידישן

ימצרים",

ר

8

/דער נצחון",

װ"רעגנדל",

יבּלויער מאַי" ,חדער קליינער כּישופ:

מאַכערל", ,זשאַקאָ' ,חדעם כאַנס רינג".
יינצ בּעלעטריסטישע
 ,פון ז

ווערק זײַנען: .

אַרוֹיס אין בּוכפאָרם :שערצעהלנגען".
{ ( 3פ"ג ש .שרעבערק ,ווילנע,0191 ,
זיז ,)861

סאויפן

שװעל"

(פ"ג

חד" /

קריטישע און פּעדאַגאָ :ו;ועלט" ,קאַטערינאָסלאַיו ,8191 ,ז"ז ,)80
חתּפילות"?  --מיניאַטור:פּיעסע

(צוערשט

געדרוקט אין חדער יודישער װעלט"/ ,
 ;1 ,5אויפגעפירט אין קיעװער
יידישן מלוכה:טעאַטער און אויך אין

קינדער:זשורנאַל חגרינינקע בּוימעלאַך"

;ווילנע) .האָט איבּערגעזעצט :פּ .קאָגאַנס--

זינט זיין גרינדונג דורך דעם ווילנער פיג

פון די מעריב:אײראָפּעָ? 

 3א .קלעצקין בּשעת

דער מלחמה

פאַרבּאָט פון דער ידישער

חדי געשיכטע

אישע ליטעראַטורן" (ווילנער פיג בּ .א.
קלעצקין ,4291 ,בּ ,/ .ז"ז  ,063ב,| .

בּיז דעם
פּרעסע אין רוסלאַנד און שפּעטער נאָכן זיז  ,063מיט פיל פּאַרטרעטן); עד'ער*
צוריקקומען קיין ווילנע ,בּיז דער זשור ! 2וויליס---פון אַמאָליגע צייטן"--אַ געשיכטע
נאַל האָט זיך ליקווידירט צוזאַמען מיט .מיט אפַאַרהיסטאָרישן ייִנגלן בּיקאָנס=

דער פ"ג פון דער זיידישער שול-אָרגאַ:

פילדס--חדוד אלראיי (בּאַאַרבּעטונג ,פיג
קיוגנט-בּיבּליאָטעק" ,װאַרשע ;)2291 ,בר
קאָלאַי רובּאַקינס--ײגרויסע געשעענישן"- ,
בּרידער גרימס מעשהלעך װשלומפּערל".,

ניזאַציע *( ,)3291אין קאַטערינאָסלאַװו צו?
זאַמען מיט װילטער  8191געגרינדעט
אַ קינדער-פ"ג א"נ זנאַטור און מענש" *,
אין וועלכן אַרױסגעגעבּן אייניקע בּים? |זדער גליקלעכער האַנס" (ווילנע)4191 ,
א .אַנד ,פאַרפאַסט אויך אפַּאָר אלף-בּית- +
לעך ,וי זלמד:ווציק" ,ק-י-נדער-פּיעסע,
בּיכער ,וי ײדאָס װאָרט" (פ"ג בּ .א.,
װהאָלאַנד און בּעלגיע" אלױפנדיגע
פויגלי ,אַ זמ"בּ פאַר קינדער א"ט /ויג2

קלעצקין  ,)3291איַידישע אָנטאַנגס?גראַ=
מאַטיק און אדַרי לערנבּיכער און קינ=

טער" --אילוסטרירט פון ד .סאַקאָלאָו=
סקי ,זיודישע מעשיות" (ה'  ,7191 1ז"ן

דערבּיכער אין העבּרעיִש ,װי די כרעס:

א ,אַנד .אין חפ"ג פון פאַראיין פון

טאָמאַטיעס חעברית" ,אין  3ט( .צוזאַמען

)3

די יידישע ליטעראַטן און זשורנאַליסטן
אין ווילנע" אַרױסגעגעבּן אַ סעריע בּוֹיג:
דיקע קינדער-מעשהלעך ,ידיש-פאָלקס?

טימלעכע און בּאַאַרבּעטע :חמיטן טאַטן
אין װאַלד" ,װאַ מאַמע" ,ײבּאַציאַנעסי,
*) אין דעם דאָזיקן פ"ג זײנען אויך ארויס
א רײַ קינדעריבּיכעלעך פון דעם לערער י .דװאָר*.

קין,

װי ,דאָס בּוך--זיין געבּורט און אַנטװיק.

לונג", ,דאָס װאנדערן פון די פויגל אין האַרבּסט.
צייט", ,די קאץ", ,דער הונט",

מיט י .י ,גלאָס) און ?פּרוזדור לספרות",

?עבודה עצמית" ,אבּשעת הפּנאי--ספּורים,
אגדות ,הלצות ,ובּדיחות" .,זאגדות.
משוררים" ,ספורי פּראג--קבץ ספּורים
ומסרות:עם מחיי הרב יהודה ליבּ ליוא",

זמסעי גוליבר" ,דאָס פאָלקסליד ?האָב
| איך אפַּאָר אָקסן" (בּילדער:אויסגאַבּע.

פ"ג זהגנה" ,ירושלים) א .אַנד,

אין

כּתב:יד אַ דראַמאַטישע פאָעמע זיוסף:
דילה ריינה",

828
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היילפערן ---הילדעבּרצַנד ---הילקװיט

הײלפּערן מנשח (--681..
ג)עבּ ,אין פעלשטין ,פּאָדאָליע.
ג-עווען אין פּראָסקוראָװו אַ פֿאַבּריקאַנט
פון .דאַכציגל .,אין דער צײײט פון דער
רעװאָלוציע האָט ער זיך אָנגעהױבּן

{
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פּאַגאַנדע-בּראָשורן חװאָס מײנע אױגן
האָבּן געזען אָדער וי אַזױ אַ שטעטל

איז רייך געװאָרן" און ,די וועגן צו וואויל.
שטאַנד און גליקי ( ,5291ז"ז  61און -,)02

הילרעבּראַנד רודאָלף (0װ.--4281 31/

בּאַטײליקן אין פּעטראָגראַדער טאָג )4981 8/82 :געב .אין לייפּציג,
בּלאַט" ,געשריבּן דערהויפּט שירים ,און  .טער דייטשער גערמאַניסט,
מ
מ
ש
י
ך
גע:
אַן אױיסװאַל פון זײי אַרױסגעגעבּן אין ווען גרימס װערטערבּוך פון דער דייט?
 בּוכפאָרם  א"ט זאזילבּער:האָר" (פ"ג שער שפּראַך 8681 .,געהאַלטן אויף דער .חהחבר" ,מאָסקװע ;)7191 ,אַ ציקל זיינע יערלעכער פאַרזאַמלונג פון די דייטשע
לידער איז אויך אַרײן אין דער זאַמ 2פילאָלאָגן און לערער אין ווירצבּורג אַ רעײ
לונג אזאַלבּאַפערט"  ---פון משה בּראָ:
פּעראַט וועגן דער שיינער יידישער לי=
דע -אָן גרשון בּרוידא ,ה ,דניאל טעראַטור ,אַרױסרוקנדיק די טעוע ,אַז
בֹּאֲרים=

ש.אַרני

(פ"ג חלעבּן" ,מאָסקװע,8191 ,

די יידן אין מיטלעלטער

זיינען געווען

ז"ז  .)23אין דער ײקיגדער-בּיבּליאָטעק"  .די טרעגער פון דער דייטשער קולטוף.
פון פ"ג פהחבר" פאַרעפנטלעכט אַ בּיכל  .אין די מזרח:לענדער,

ײמעשהלאַך" ,
ּעלימחשבות,
יוני
4

81911
,5

זיז

א'צט א'ן בּראַויליע,
אין  אונזער טאַגבּלאַט' ,סוף

 .1מײױל ,

ביכעח:װװעלט",

,,9

1

האַלפּערן בּאָרים (װװ-- 8681 21

) געב ,אין מאָסט ,גראָד?

נער געגנט.
עקסטערן

געלערנט אין חדר,
דורכגעמאַכט

דעם

אַלס

קורס

פון.

אַ מיטלשול ,פלייסיק שטודירט פּאָליטישע
עקאָנאָמיע ,זינט  8981טעטיק אין דעף
פּראַקטישער קאָאָפּעראַטיװוער אַרבּעט,
אָנפירער

פון דער

ידישער

לײ;און

שפּאָר:קאַסע אין ווילנע ,מיטגליד פון אַ

בּאַטײליקט אין רוסישע קאָאָפּעראַטיווע
זשורנאלן ,אין יידיש ,אחוֹץ אַ פּאָר עקץ.

נאָמישע
און

אַרטיקלען אין ווילנער טאָג"

אַ בּאַריכט

אין פּנקס?

א"ױ

פון }

רייזען פאַרעפנטלעכט אין בּוכפאָרם:
וי אַזױ דאַרף מען גרינדן און פירן אַ
ליי?און .שפּאָר-קאַסע (וילנע,1291 ,
ז"ז  ,)88חהאַנטבּוך

אַ פאָלקסבּאַנקײ
װאַרסקי,

,2291

פאַר

אָנפירער

פון

(צוזאַמען מיט  ,1קאָ.
"יו )09

און

די פּראַ:

הילקוויט מאָרים (װוש0781 1/

) אַמעריקאַניזירטער נאָמען
פון מ הילקאָוויטש ,געבּ .אין ריגע
אַלס זון פון אַ רייכן פאַבּריקאַנט .נאָך
אַלס שילער פון
דער ריגער גימ?
נאַזיע זיך אָנגע?
הויבּן צו איבט?

רעסירן מיט דער

סאַציאַליסטישער
בּאַװועגונג .צו .71
יאָר אױסגעװאָג?

דערט קיין אַמע:ר
|
ריקע ,די ערשטע יאָרן געאַרבּעט אַלס
=

אלא

העמדלנייער ,גלייכצײיטיק שטודירט סאָ:
ציאָלאָגיע און פּאָליטישע עקאָנאָמיע,
 3געענדיקט דעם ירידישן פּאֲקול=
טעט פון ניװײיאָרקער אוניװערסיטעט

און פּראַקטיצירט אַלס אַדװאָקאַט .אײ2
נער פון די הױפּטבּױער און פירער פון
דער סאָציאַליסטישער בּאַועגונג איך
אַמעריקע ,אין פּאָפּולאַריטעט אָפּטרעטג.
דיק דעם ערשטן פּלאַץ בּלויז דעם אַלטן
אַמעריקאַנישן אַרבּעטער:פירער

|

יודזשין

()12

58

דעבּס,

6

|

/

עס
ד--
נ-
יויט
הלקו
| = הי

האָט ה .אין די ערשטע

אַרן

גענומען אַן אַקטיוון אָנטײל אויך אין
דער יידישער אַרבּעטער:בּאַװעגונג אין
אַמעריקע ,געווען איינער פון די ער
שטע סעקרעטאַרן פון די אפאַראייניקטע
יידישע געװערקשאַפטן ,פון וועלכע עס

איז שפּעטער אױסגעװאַקסן די מעכ:
טיקע

און גרויסע

פּראָפּעסיאָנעלע

=
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שער בּאַװועגונג ,װי אין דער ריין ידי. +
שער .,געהערנדיק צו דער מעסיקער
ריכטונג ,האָט ער אַלס דעלעגאַט אויף

פאַרשײידענע צוזאַמענפאָרן און קאָנגרעסן .

צו פאַראײניקן די פאַר? 

מיטגעװירקט

שיידענע פּראַקציעס אין דער אַמערי=
ער איז.
קאַנער אַרבּעטער?בּאַװעגונג,

אָר | +אויך

שטאַרק אָנגענומען

אין די בּור.+

זשואַז:ראַדיקאַלע קרייזן און אַלס גלענצנ?

גאַניזאַציע פון דער יידישער אַרבּעטער?
שאַפּט אין דער נייער װעלט ,זיך בּאַ:
טײיליקט אין די דעמאָלט אַקטועלע דע:

לעכע װיכּוחים מיט די קעגנערס פון

|בּאַטן קעגן די .אַנאַרכיסטן ,געווען אי

סאַציאַליום,

צ"א אויך מיט דעם (5291

נער פון די אָנגעזעענסטע לעקטאָרן פאַר
דיידישע אַרבּעטער ,מיטגרינדער און
מיטאַרבּעטער פון דעם ערשטן ידישן
סאָציאַליסטישן אָרגאַן אין אַמעריקע,

פאַרשטאָרבּענעם) פירער פון דער אַמע:

שדי אַרבּייטער צייטונג" ,געשריבֿן אויך
פון צייט צו צייט אַרטיקלען אין חפאָר:
ווערטס" ,צצוקונפט" אאַ,נד .יידישע

סאָציאַליסטישע אָרגאַנען,

אַלס איינער

פון די גלענצנדסטע אַדװאָקאַטן אין די
פ|אַראייניקטע שטאַטן געװען יוריס-קאָנ:
סולט פון די טרײדײוניאָנען און גע:
פירט זייערע פּראָצעסן מיט די אונטער:

| נעמער 6091 ,און  8091קאַנדידירט אין

דער דיסקוטאַנט אָפט געפירט עפנט?

ריקאַנער

אַרבּעטס:פעדעראַציע

גאָמפּערס,

סעמיועל

זומער  5291האָט ער אַלס

דעלעגאַט פון אַמעריקע זיך בּאַטײליקט
אין דעם קאַנגרעס פון דעם 22טן אינ?
שערנאַציאָנאַל אין מאַרסעל ,פון זיינע

װערק זיינען
אויף יידיש:

איבּערגעזעצט געװאָרן

;די געשיכטע

פון דער

סא=

ציאַליסטישער בּאַװועגונג אין אַמעריקע",

אין  2בּ --.איינע פון די בּעסטע אַרבּעטן אין
דעם ענין (פאַרהאַן אויף אַ רוסישע איבּער.
זעצונג); זדער סאָציאַליזם"/ ,די אַר.
בּעטער און דאָס געזעץ" (פ"ג חמאַרקס:

יידישן קװאַרטאַל פוֹן ג"י פאַר אַ סאָ .

ליטעראַטור:געזעלשאַפט"),

ציאַליסטישן קאָנגרעסמאַן ,בּיי די װאַלן
צום ניײאָרקער שטאַטראַט  7191אַלס
קאַנדיטאַט פון דער סאַציאַליסטישער
פּאַרטײ אויפן אַמט פון שטאָט:פּרעז?

בּיז לענין" (פ"ג זאידישער סאָציאַליסטי

דענט (מעיאָר) געצויגן אַ גרעסערע צאָל

שטימען פאַר רדעפםּובּליקאַנישן קאַנ2

דידאַט ,וועלכער האָט דעמאָלט פאַרנו?
מען דעם דאָזיקן אַמט ,אַ פאָרשטײער
פון דער פּאַרעלטערטער קאָסמאָפּאָלל:

+פון מאַרקס

שער פאַרבּאַנד" ,ב"י,)2291 ,
1 2שׁ; ה .בּורגין, ,די געשיכטע פון דער
לעבּענסיפראַ
אידישער ארבּייטער בּעװענונג"ן
גען" 4011 ,0291 ,ב ,ליבדער{ ,טאָג" ,נ"י,5291 ,

הינדעם מתתיחו (-- 3981 0/32
) געבּ ,איירןושלים ,זיין פאָטער,
טוביה ה ,,האָט זיך אין דער יוגנט בּאַ5

טײליקט אין דער רוסישער רעװאָלוציאָ:

| טיש:אַסימילאַטאָרישער אידעאָלאָגיע ,איז  -נערער בּאַועגונג ,שפּעטער אָבּער גע*
װאָרן חאוַבב-ציון און נאָך דער חתונה
ה .אַלעמאָל געווען ווייט פון די נאַציאָ:
(מיט אשַפּראָצלינג פון דער אַלטער
נאַל;יידישע אינטערעסן און פון דער
ויידישער קולטור און געשפּילט מער װאַרשעװער רבּנישער משפּחה געזנד?
ראָלע אין דער אַלגעמײן:סאָציאַליסטי
הייט) זיך בּאַזעצט אין א"י אַלס אַרצט

.
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אין ראָטשילדט שפיטאָל אין .ירושלים{.

מערב:אייראָפּע ,וואו עֶר אִיזפאַרעפנט?

ער איז געווען איינער פון די ערשטע
טוער אויפן געבּיט פון דער יידישער
קאָאָפּעראַציע און אַ אָנגעזעענער ציוני:

לעכט געװאָרן .זינט  0291געלעבּט אין

סטישער עסקן אין װאַרשע ,וואוהין ער
איז אינגיכן אַריבּערגעפאָרן פון ירושלים,
האָט אויך געדרוקט פּאָפּולער-װיסנשאַפט:

פּאַריז ,לאָנדאָן (וואו אגב מיטרעדאַק :

טירט דעם ידישן חודש-זשורנאַל עדי
טריבּונע"  ,)12--0291בּערלין ,זינט 1291
הױפּטרעדאַקטאָר פון דער קאָנטינענטאַ:

לאעָרפּטײלונג פון דער יידישער טעלע?
גראַפישער אַגענטור ,אַרױסגעגעבּן טעג?
לעכע ציולעטענס אין יידיש און דייטש,

לעכע און אַמאָל אויך פּובּליציסטישע
אַרטיקלען אין העבּרעיִש און יידיש .ה.
איז דערצויגן געװאָרן אין װאַרשע; ,וואו.

גלייכצייטיק געשריבּן אין פאַרשיידענע

גימנאַ=.

יידישע צייטונגען פון אַמעריקע ,אין

ער האָט צו  61יאָר געענדיקט

זיע און צו  02יאָר--דעם יורידישן פאַ:
קולטעט .אַלס סטודענט אָנגעהױבּן זיין
ציוניסטישע טעטיקײט ,אַלס פירער פון
דער סטודענטישער בּאַוועגונג דריי מאָל
געװען אַרעסטירט 1191 ,געגרינדעט דעם
סטוזיענטןפאַראײן חירדניה" ,זינט 2191
זיך בּאַטײליקט מיט פובּליציצטישע אֵר:

חהעולם",
,6

=רקער שסא-
?הארץ" ,נייואָ
-בּערלינער

עגוספסמטםת 681

אאַז"וו ,זינט  0291זיך בּאַטײליקט אין
אַלע ציוניסטישע ,וי אויך אין אַלגעג 
|מיין:יידישע קאָנגרעסן און קאָנפערענצן.- ,
װאָס ויינען פאָרגעקומען אין אײראָפּץ- ,
זינט  3291מיטגליד פון דעם ציוניסטישן
יידישן
פּויליש
דעם
אין
טיקלען
אַקציאָנסקאָמיטעט 5291 .,אויסגעװײילט
צװמ 04196277 6120026א"ר פון סט ,מעָבֿ? .אין צ"ק פון דער ציוניסטישער אִיגאַג 
אוֹן אין װמאָמענט"5191 ,
דעלסאָן
גיזאַציע אין פּוילן ,זיך צוליבּ דעם בּאַי
:
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זשורנאַליסט,
פון דער גרופּע חעת לבנות" ,שטענדי:
קאָרעספּאָנדירט אין די מאָסקװער -סצם קער מיַטאַרבּעטער פון אהיינט",
0008
8483002-

לוציע

 4180און דער ציוניסטישער

,082.

נאָך דער מערץ:רעװאָ?

אַװעק קיין קיעוו ,גענומען

אַן

אַקטיוון אָנטײל אין דעם ידישן פּאֲלי
טישן לעבּן ,געווען מיטגליד פון יידישן
נאציאָנאַל:ראַט ,,פון דער יידישער נאַ:

ציאָנאַלער פאַרזאַמלונג ,פון דעם ציוני:

סטישן צ"ק ,פון דער אוקראַינישער גריג;
דונגס=פאַרזאַמלונג אאַז"וו ,פון דער רע
דאַקציע פון די ציוניסטישע אָרגאַנען חדער
טעלעגראַף" (טאָגבּלאַט) און קאויף .דער

ווֹאַך" (װאָכנבּלאַט) 9191 ,דעלעגירט פון
דער ציוניסטישער פּאַרטײ אין דעני2
קינס ראַיאָן ,וואו צונױיפָגעזאַמלט אַ

רייכן מאַטעריאַל װעגן די פּאָגראָמען

און

לקסיקון ציוני (ניט ריכטיקע דאטן),

(
הירש ה( ,תּמוז ---0881
געבּ .אין קאַטערינאָסלאַו ,אוקראַינע,
.4091
בּאקומען אַ יידישע דערצינג.
אױסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע3191 .
געגרינדעט אין טאָראָגטאָ ,קאַנאַדע,
דאָס װאָכנבּלאַט חדער אידישער זשור:

נאַל". ,וועלכן פאַרװאַנדלט אין אַ האַלב /
יאָר אַרום אין אַ טאָגבּלאַט און אים רע:
דאַקטירט בּיז סוף  ,5191ווען ה .איז
אַריבּער קיין מאָנטרעאַל און געװאָרן
רעדאַקטאָר פון דעם חקענעדער אָדלערי,
וואו פאַרעפנטלעכט אַרטיקלען ,פעליע
טאָנען און לידער ,געשריבּן אויך אין

חקונדס" ,,איבּערגעזעצט אין פערזן אַלָ

אים שפּעטער אַרויסגעפלרט קיין | נביאים,

פאָלקס:תּפילות

און פּיוטים,

839

ה'רש  --הירשבּיין

אַרוֹיסגעגעבּן אין מאָנטעראַל  41נומערן
פון אַ אילוסטרירטן װאַכנבלאַט פאַר הו

מאָר און סאַטירע אדער האַמער" ,אַרױס:

40

ישיבה"בּחורים
|מציון"

אין

אַ אגודה װתּורה

און געלערנט מיט זיי אין דער

שוסטערשער קלויז העבּרעיש און יידל=

שע געשיכטע .ער האָט אויך גענומען

געגעבּן אַ קאַמענטאַריאַלע איבּערזעצונ
פון *שיר השירים" אין פערון ,פאַר=
פּאַסט עטלעכע צײטונגטראָמאַנען ,אָנגע=

שפּראָצטער בּאַװעגונג פון די פּצ (בִּיז

שריבּן אפיַראַקטיקע דראַמע /דער פּאַ:

און געלערנט מיט אַרבּעטער:קריין=

ליטישען" (אויפגעפירט אין מאָנטרעאַלער
יידישן טעאַטער) ,אין בּוכפאָרם :אזַאַמ?

לונג אַריגינעלע פאַבּלען א"ט הונדערט
טראָפּען טיגט" (פ"ג אקעגעדע" ,טאָראָנטאָ,
:טע פאַרגרעסערטע אױפלאַגע
5

אַן אָנטײל אין דער נאָר-װאָס אַרױסגע? 
)3

לעך .אין דער ליטעראַטור האָט ער דע
שירים
בּיוטירט מיט העבּרעישע
(זגעגועים?--אין פֿרישמאַנס חהדור" און
חבּקציר"--אין זמאסף" פון והמליץ" ,ח"

בּ 5091 ,)2091 ,האָט ער פאַרעפנטלעכט 
א'ט ,פאַבּלען" ./מאָנטרעאַל 8191 ,אַ | אין דעם ווילנער זשורנאַל חהזמן" זיין
שטרענגער אָרטאָדאָקס פון ד"ר נתן .ערשטע דראַמע חמרים" ,וועלכע איז"
אָפּגעדרוקט געװאָרן אויך אויף-
געשריבּן אויך אין6 .
בּירנבּוימס שיטה,
יידיש אין זדעם אידישען קעמפּפער" ,יי
העבּרעיש .פון זײנע פּסעװדאָנימען:
בֹּר-צבי ,ר' יודעלע ,א .גאַסט ,כּל-חמירא,
דאָבּל אַלף א ,אַנד,

(אין זיינע געזאַמלטע דראַמען אין אַ נייער
בּאַאַרבּעטונג א"ט צבּאַרג אַראָפּ?) .זיין

פון

אין אי=

( צווייטע דראַמע ,שווייטע און נאָהענטעי

 ה=ירשבּײין פּרץ (-- 0881געבּ.

אויפן ישוב ,צויי

שטעטל

קלעשטשעל,

קדינדערײאָרן

גראָדנער געגנט.

פאַרבּראַכט

זאַמקײט

בי

עלטערן,

וועלכע

קל"מ

זי

אין אייג:
|

|

|אויך אין רעָאַליסטישן גײסט,

בּערגעזעצט געװאָרן פון העבּרעיִשן כֹּתב=

יד דורך בֹּןנור *) (פ"ג /די װעלט",
ווילנע 6091 ,)6091 ,פאַרעפנטלעכט אין

ידאָס יודישע פאָלק" זיין ערשטע אָריגי=

נעלע

האָבּן געהאַלטן אַ
 = -מיל ,און גע2

זאַך

אין

יידיש

קאויף יענער

זייט טייך" ,וואו עס איז שוין שטאַרק.
קענטיק ה--ס שטרעבּונג צו סימבּאָליום

(װאַקסן אונטער
די איינדרוקן פון

און די השפּעה פון מאָריס מעטערלינק.
זינט דאַן האָט ה .פאַרעפנטלעכט אין

דער הערלעכער
נאַטור און די איי:1
פון
גלײיבּענישן

פאַרשיידענע צייטשריפטן און אין בּוכ?

פאָרם ארַיי סימבּאָליסטישע פּיעסן ,װי

זיין געבּורטסאָרט ,װאָס זיינען שפּעטער
געקומען צום אויסדרוק אין זיין נייגונג

;איינזאַמע ועלטען"+ ,צום בּרײטען
וועג" ,זקברים-בּלומען"? ,אין דער פּינסף

בּיז 41

געבּ ,אַרום

צוֹ פאָלקסטימלעכן

מיסטיציום.

יאָר געלערנט אין חדר אין קלעשטשעל,
דערנאָך אין די דערבּײיַקע

שטעטלעך.

אָרום  0091געקומען קיין װילנע ,ואר
געליטן הונגער און נויט ,געצוואונגען
געווען אויף אצַייט צוריקעופאָרן אַהיים.,

| אין װילנע האָט ה.

צװאַמענגענומען

*) פּסעװדאָנים

0
יידישער

אין

וילנע.

פון אהרן הורװיץ,

געשטאַנען

אַרבּעטער-בּאַװעגונב,

נאָענט

צו דעה

איבּערגעזעצט

בַרְאֵף

שורן ,װאָס זײנען אין כּתבייד פאַרשפּרײט גע"
װאָרן אין יידישע אַרבּעטער-קרייזלעך ,אויך זיך

בּאַטײליקט אין יל ,פּרצעס ,יום.טובײבּלעטלעך".
אין בּוכפאָרם:

,די װעבער",

(פ"ג די וועלט".)6091 ,

פֿון ג .הויפּטמאַן

יי

14
טער".,

הפירשניך
חדעמערונג?,

חדי ערד?,

אויך

ידי נבלה" ,חדער אינטעליגענט" א .אַנד,

אָנהײבּ  8091האָט ה .אָרגאַניזירט אין
אָדעס אטַרופּע פון יונגע יידישע שו:
שפּילער מיטן צוועק צו הײבּן די קינסט;
לערישע ווערדע פון דעם יידישן טעאַ:
טער און זיין רעפּערטואַר;

אַחוֹץ ה--ס

פּיעסן ,וי זיואל" ,חּתּקִיעת כּף" ,ודי
נבלה" ,זיינען אין רעפּערטואַר פון דער

טרופּע אַרײן די דראַמאַטישע װוערק פון
ל .פּרץ ,שלום אַש ,דוֹד פּינסקי אוֹן

=

048
פון

געװאָרן

די

פאַרשיידענע  -יידישןצ 

דראַמאַטישע קלובּן ,װאָס זייער ציל איז
רוֹ הײבּן דעם מצב פון דעם יידישן
טעאַטער ,,ערשט אַרום  ,8191ווען מאָריס

שואַרץ האָט זיך דערוועגט איבּערצן.

רײסן

די טראַדיציע פון דעם יידישן

טעאַטער אין אַמעריקע ,װאָס האָט גע:

װייכט פון ליטעראַרישע

פּיעסן,

און

האָט אויפגעפירט ה--ס /אין אפַאַר.

װאָרפן ווינקל" ,זיינען ה--ס דראַמען,
בּאַזונדערס די פאָלקסטימלעכע ,װי זדעם-

/אויך די בּעסערע שטיק פון יעקב גאָרדי
ן .שמידס טעכטער" ,חדי גרינע פעלדער"--
דער דאָזיקער ערשטער פּר
וו פון אַ' איינס פון די שענסטע יידישע טעאַטער;
קינסטלערישן יידישן טעאַטער האָט זיך
שטיק ,אַרײן אין רעפּערטואַר פון דעם
צוליב פאַרשיידענע סיבּות ,דערהויפט געסערן
יידישן טעאַטער אין אַמעריקע
מאַטעריעלע ,ניט איינגעג
עבּן ,און אין אוֹן זיינען געשפּילט געװאָרן מיט גרויס
יולי  ,0191נאָך אטַורנ
שיידענע שטעט פון רוסעלא איבּער פאַר .ערפּאָלג = ,באַצײיכענענדיק אַ װיכטיקן
ַ
נ
ד
א
ו
ן
פ
ּ
ו
י
לן ,עטאַפּ אין דער אַנטװיקלונגס:געשיכטע

האיז זיך די טרופּע אין דווינסץ
צעפאַלן  -פון דער יידישער בּינע .אקַלענערן ער:
אָבּער איבּערגעלאָזט אגַרויסע

אויף דער

ווירקונג

וייטערדיקער אַנטװיקלונג

פאָלג האָט געהאַט זיין פּיעסע װאַ לעבּן

פון דער מאָדערנער יידישער סצענישער
קונסט 1 .,האָט האָ.נגעשריבּן זיין

פאַר אלַעבן" ,הגם אויך זי שפּילט זיך
אָפּ אין דער סביבה פון דעם דאָרפס;
לעבּן ,װאָס אין אַיִוי אינטים און לִיבּ.
ה--ן; אויך זיין האַלבּ סימבּאָליסטישע

שאַפּונגען ,װאָס האָט אױין געהאַט אַ

אויפגעפירט פון דער בּאַרימטער יידיש.
ענגלישער אַרטיסטין בּערטאַ קאַליש,

פאָלקשטיק זדי פּוסטע קרעטשמע" (:1טע

אויסגאַבּע פ"ג חמנחם" ,ווילנע ,תּרע"ד),
איינע פון זיינע געלונגענסטע דראַמאַטישע
גרויסן ערפאָלג אויף דער בּינע ,בּאַזון;
דערס אַלס רעפּערטואַר:שטיק פון דער

בּאַרימטער

ווילנער

טרופּע"

פּיעסע װדאָס קינד פון דער ועלט",

און איינע פון זײינע לעצטע פּיעסן

חשדים ווייסן װא
מָס -
ע--
ה
שאַ

אין זעקס

האָט זיך אָרגאַניזירט אָנהײבּ  6191אין

בּילדער" (יצוקונפט" ,4291 ,ו--ען),
אויפגעפירט אין נאָװעמבּער  4291אין

ציע); די דאָזיקע פּיעסע בּאַצײבנט ה--ס
איבּערגאַנג פון שטימונגס:פיעסן און

זיך אױיף דער בּינע גיט געהאַלטן --

ווילנע אונטער

(וועלכע

דער דייטשער אַקפּאַג

מאָריס שװאַרצס קונסט:טעאַטער ,האָבּן

ה .פאַרנעמט

אַ אָנגעזעענעס

אָרט

אין

צייט

גש*

מליצה?דיאַלאָגן צום נאַטירלעכן ,געזונטן
פאָלקסטימלעכן דראַמאַטישן זשאַנר ,צו
פ
א
ָ
ר
ש
ט
ײי
דראַמען ,ואו עס װערט אַרױסגעפירט .
ער פון דער מאָדערנער יידישער
דאָס אידילישע יידישע לעבּן אויפן ישוב,
דראַמע .א
לעבּנטב ָנגעהױיבּן מיט .רעאַליסטישע
ס
ּילד
|וף  1191אַװעק קיין אַמעריקע ,ואו
ער פון יידישן עלנט און גויט,
זיינע פּיעסן

דער ידישער ליטעראַטור אַלס איינער
| פון די פּאָדוקטיווסטע און בּאַדײטנדסטע

זײנען צוערשט אויפגעפירט

איז ער שפּעטער א
גַ
עוויסע

|
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הרשבטן

שטאַנען אונטער אַ צו שטאַרקער השפּעה
פ-ון  מאעַטערלינקס

אָדער לעאָניד אֵנֵ

 דרעיעווס סימבּאָליזם ,װאָס האָט צוֹגע:| געבּן זיינע פּיעסן אמַין געקינסטלטקייט
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אַקטערס) ,װלאעַבּען פאַר .לאעַבּען" (3
אַקטן) {  1בּ חדי פּוֹסטע קרעטשמע"- ,

;דעם שמידס טעכטער" ,חפאַּאַרװאָרפעןך
ווינקעל";  01פדער לעצטער"/ ,בּים 

און פּרעטענציעזקייט ,בּיסלעכווייז אָבּער
איז ער געװאָרן זעלבּשטענדיקער אין

בּרעג" ,אדער תּקיעת כּף"/ ,דאָס קינד
פון דער וועלט";  41/עדי נבלה" ,זיואל",

זיין שאַפן און ,בּאַפּרײענדיק זיך פון
פרעמדן איינפלוס ,זיין נייגונג צום ראָ:

ײצווישען טאָג און נאַכט",

| מאַנטישן מיסטיציזם געבּראַכט צום אויט?
דרוק אין אַ רײי װערק ,װאָס זיינען
| יידיש אין זייער מיסטיק ,דורכגעדרונגען

ידי ערד",

זאויפן שיידוועג"; קעבּאַרג אַראָפּי ,עוואו' -
דאָס  .לעבּען פאַרגייט"? (נייע אַװטאָר= .
איבּערזעצונג פון די זווייטע און נאָהעג+
טע") ,קאויף יענער זייט טייך" ,אגרינע

מיט אטַיפער ליבּשאַפט צו דער יידישער

פעלדער".

פאָלקסטימלעכקייט ,בּאַשטראַלט מיט אַ
צאַרטן הומאָר ,פון די גרונדמאָטיוון .אין

טאַ חלום פון דער צייט" איז אַרוֹיס איך

ז'יינע

ערשטע װערק,

װי די אינזאַמ?

קייט פון דעם מענטשן ,דער פּחד פאַרן
טויט,

די אומבּאַשטימטע

זוכענישן פון .

דער מעגטשלעכער נשמה ,איז ער שפּע?

וטער אַריבּער צו יידישע פּראָבּלעמען,

ג|עזוכט אויסצודריקן די שטימונגען פון

זיין פּיעסע אין  5בּילדער

חליטעראַרישן פ"ג" ,נ"י .פון זיין נייער
אײראָפּעישער אױסגאַבּע װגעזאַמלטע.
דראַמען" איז ערשינען בּלויז דער ער=

שטער בּ--.שאײינאַקטער" (ײראָזשינקעס

מיט מאַנדלען" ,קאויפן שוועל" ,װבּעבּע=

לע" ,װאַ זאַװערוכע" ,קאיינזאַמע װעלטןי,
זווען

עס

פֿאַלט

דער

טוי".,

קאליהו

ד|ער יידישער אינטעליגענץ און איר

הנביא" ,זאין דער פינסטער" ,אפונקען",

בּענקשאַפט צו גאַנצער שיינער יידיש?
| קייט ,דעם פּאַטאַליזם פון דער יידישער
געשיכטע (זאין שאָטן פון דורות") און
פיל מיטגעװירקט צו דער פאַרטיפונג פון
דער יידישער דראַמע--,אַ חוץ פאַרשיידענע

ײפּראָסט  -בּלומען"
זקברים = בּלומען",
פ"ג חקולטור:ליגע" ,װאַרשע ,
8
 ,2ז"ן  ,)113אבַּ ,דראַמען א"ט זעלנט-
און נויט" (פמרים" ,חוואו דאָס לעבּן פאַר=
גייט" ,זאַאיבּעריקער מענטש" ,זאיינזאַמע

אױסגאַבּן פון זיינע בּאַזונדערע דראַמען

װעלטן" ,אאין דער פינסטערי) איז אַרױס

איז אין פ"ג פפּראָגרעס"  3191אַרויס
לעצטער") ,און אַבּוך אדראַמען" (זיואל",

אין פיג בּ .א-.קלעצקין ( ,3291ז"ז ,)603
נאָך ניט פאַרעפנטלעכט אין בּוכפאָרם
זיינען זיינע לעצטע דראַמען :צצורײ
שטעט  --אפַאָלקסטימליכע מעשה" (וצו=

יתּקיעת כֹּף" --אין  5אַקטן

קונפט" ,9191 ,א1/--א) און זלוי יצחק--

זיין טרילאָגיע א"ט פפון װֹעג צו װעג"
(זאויפן שיידוועג" ,ײבּיים בּרעג" ,חדער
ידי ערד",

מיט אַ פּראָלאָג) 6191 .האָבּן לדיטע ! :עָפּילאָג אין 3אַקטען" (טו1 3291 ,ט --
רדאַרריאשַמ=אַטישע  -פאַראיינען אין  .זט ) ,װאָס בּילדן צוזאַמען מיט זדי
אַמעריקע אַרױסגעגעבּן זיינע געזאַמלטע

דראַמען אין  5בּ :.װ1ראָזשינקעס מיט
מאַנדלען" ,קאויפן שוועל",

ײבּעבּעלץי,

חאַ זאווערוכע",
וועלטעןי.,
חאליהו הנביא"! ,אין דער פינסטער",
 +זאיינזאַמע

;פונקען" ,יקברים:בּלומען"

(אַלע .אייג?

גרינע פעלדער" אטַרילאָגיע ; זאין שאָפ.
טען פון דורות" (ומ"בּ חשריפטעך?"11 ,ע)+

;די מויז מיט'ץ גלעקל--דראַמאַטישע פּאָל.
עמע" (אין פערזן ; זצוקונפט".){ ,5291 ,

אין העבּרעיש זיינען אטַייל פון זיינע
דראַמען אַרױס אין  2בּ :.,שמחזות---הולכים
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וצבים", ,מרים ,נבלה ,ועולמות בּודדים"

פאָלקס:אינסטיטוט" אין נ"י :װאַ מעשה

(פ"ג חצענטראַל") און חדרמות --בּין ילדי
השדה ,תקיעת כֹּף ,בּצל הדורות" (פ"ג
א ,י שטיבּל ,תּרפּ"ב ,ז"ז  - ,)252אין רוסיי

מקיאטַאמַיליאָן" ( ,5291זיז  ,42צייכע:
נונגען און הילע פון אחרן גודלמאַן)
און זאַ מעשה מיט אַבּער" ( ,5291ז"ז
 ,0צייכענונגען פון בּ ,אַראָנסאָן)--,זיי=

שער

איבּערזעצונג

בּ .דראַמען

זיינען

ערשינען

א"ט זקוּןת 61אסטמהסס

א

(וואו

אַחוץ דער טיטל:פּיעסע זיינען נאָך אַרײן:
זאין דער פינסטער" ,חקברים-בלומען",
;אויף יענער

זייט טייך";

ז"ז 61864 ,)791ע)060

פּט"בּ,8091 ,

(אין זמ"בּ -מסחטוון

צאעט  ,)14ההאסב( 3פ"ג 84660602 .642-
 ,,0191 2012מיט אקַורצער בּיאַגראַ:

פיש:קויטישער הקדמה איבּער ה) א.
אַנד ,אין דייטש זיינען אייניקע פון זיי:

ער אגַרויסן אינטערעס האָבּן ה--ס רײ:
זעבּאַשרײבּונגען . אין זיין לוסט צו
װאַנדערן,

זוכנדיק אומעטום

די אָפּנע=

ריסענע שטיקער פון דער אַלטער יידי:
שער היים ,האָט ער אונטערגענומען
לאַנגע נסיעות איבּער די פאַראײיניקטע
שטאַטן ,קאַנאַדע .,אַרגענטינע ,בּראַזיליע,

בּשעת זיין נסיעה אַרום דביּרעגן פון

װערק .אַרײן אין א.

דרוםאַמעריקע ,איז די שיף פאַרהאַלטן
געװאָרן פון די דייטשן (עס איז געוען

ז .8600:1601/ 612601אייניקע פון זיינע

בּיים אױסבּראָך פון דער וועלט:מלחמה)
און  3װאָכן האָט ער פאַרבּראַכט אַלס

נע דראַמאַטישע
עליאַסבּערגס
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פּיעסן זייגען אויך אויפגעפירט געװאָרן געפאַנגענער אינמיטן ים 0291 ,האָט הי
אוֹיף דער ענגלישער בּינע ,וי עדי פּוס :צוזאַמען מיט זיין פרוי אֹטְתּר שוֹמיאַ:
טע קרעטשמע" אין אַרטור האָפּקינס
טשער אונטערגענומען זיין צוייטע
ן
טעאַטער אין נ"י ,1291 ,מיט בּןעמי אי
נסיעה ,דורכגערייזט נײזעלאַנד ,א?
:
דער ראָלע פון איציק .אין ל ,בּלומעג
צוריקוועגט
סטראַליע ,דרום:אַפריקע,
פעלדס 09101ץ 9זטסומסס 61001 564ס01ת2
אויך בּאַזוכט אײראָפּע און פאַר:
1
איז איבערגעזעצט זײן דראַמאַטישער ! בּראַכט אגַעוויסע צייט אין פּולן ,אויפ?
עטיוד חצום בּרייטן וועג" .ה .האָט אויך טרעטנדיק מיט רעפעראַטן ועגן זיינע
ג-עשריבּן לירישע מיניאַטוֹרן ,דאָס רוב
וועלט:רייזעס .סוף  5291האָט ער צום
א"ט ;פון מיין אַלבּאָם" (אין חליטעראַ :צװײיטן מאָל בּאַזוֹכט אַרגענטיגע און
רישע מאָנאַטשריפטען" א .אַנד ,),אויף .בּראַזיליע אוֹיפן וועג פון זיין דריטער
לידער אין פערזן ,פאָלקטמאָטיוון וכּדומה ,וועלט:רייוע ,אין פּלאַן פון וועלכער עס
װאָס צייכענען זיך אויס מיט זייער שי
גייען אַרײן די נאָך פון אים ניט בּאַזוכ=
נער צאַרטער פאָרם און פאַרחלומטער  טע לענדער פון אַזיע .די אַיינדרוקן אוך 
שטימונג; אין בּוכפאָרם  ---א"ט זמי .בּאַאָבּאַכטונגען פון זיינע רייזעס האָט 
בּוֹך" (פ"ג חמנחם" ,ווילנע ,תרע"ד ,זין
ער איבּערגעגעבּן אין לאַנגע סעריעס
ג
קסח) און א"ט ,פאַרן מאַרגנשטערןײ (פ"
אַרטיקלען ,פּאַרעפנטלעכט דערהױיפּט אין
יקולטור=ליגע" װאַרשע ,  ,3291ז"ז  ,'89זטאָג" ,נ"י ,אויך אין חפ ,א .שי און
פון זיינע קינדער-מעשהלעך ,װאָס זײ:
צולעצט אויך אין חמאָמענט? ,אין בּוכ?
נען פּאַרעפנטלעכט געװאָרן אין די ייךי :פאָרם--אַרויס בּלויז די רייזע:בּאַשרײבּונג
שע קינדער  זשורנאַלן פון אַמעריקע ,זאיבּער אַמעריקאַ" און די רייוע בּאַ:
זיינען אין בּאַזונדערע אויסגאַבּן צ"א אַרוֹיס
שרייבּונג איבּער אַרגענטינע אוֹן בּראַפ 
 5אין פ"ג חמתּנות" בּיי דעם ,ש"ע-
זיליע א"ט ,פון ווייסע .לענדער" (ג"י

|

745

ז"ז ,)652

:

|

האָט

אויך

איבּערגעזעצט

וועגונג אָנגעהױבּן צו נעמען אין איר

אַ

אַ אָנטײל ,צוערשט דורך פּױליש,

בּ .זגעקליבּענע שריפטען" פון לעוו טאָל:

סטאָי (?פון דעם פירשט

נעכלידאָווס

/אַרױסגעגעבּן

טאַגע:בּוך--ליוצערן ,קאָרניי װאַסיליעװ,
שװועסטער,

דריי

|

הירשבּיין גע היר שהאָרן

:

וועגן דעם

אַ בּראָשור
ציניזם,

3091

אין פּוליש

 70--6091געווען

איינער פון די הויפּטמיטאַרבּעטער אין

טויטען ,די מוטער--

דעם װאָכנבּלאַט 6פאשססץ? 800
פון .יצחק גרינכּוים ,אין ערשטן

8חאחסןא ,אַלבּערט ,אַ שנײ:שטורם",
פ"ג ש ,שרעבּערק ,ווילנע ,2 ,ז"ן
5
אין ,קונסט און
בױלמן,
19 ,35
לעבּען" 11 ,8091 ,איזידאָר לאַזאר / ,ר,אָמאַני
| צייטונג" ;12 ,52 ,8091 ,ד"ר א .מוקדוני ,עדער

| . 80

א"ר
|

פון דער וועלט:מלחמח ,וען אדיינצי:

קע פּיליש:יידישע צייטונג
+.

7מ)06/20002

841062101

איז אונטערגעגאַנגען ,אַרױס=

שטראהל" ;11 ,0 ,סאול ראסקין, ,פר | .; /געגעבּן צװאַמען מיט נתן שװאַלבּע אַ
אָדער יעקב גאָרדין* אין ,דאָס יע לאַנד"| ,װאָכנבּלאַט אאפאיסטע? גןמוֹקס ,װעלכט
0

}02--91

,2

4191 ,6
מ.

ש ,נ ,,גיודישׂע װעלט?

 1111י ,ענטין, ,צוקונפט",

כּ"ץ-,בּיכעריװעלט",

בעלימחשבות,

1

,ה,

,9191

,5--4

,6191

האָט זיך געמוזט

,3191

רעפּרעסיעס פון דער דייטשער מיליטער:

/ן

ז"ז --95

אַלס הײזענדער",

אָפּשטעלן

צוליבּ די

צענזור .דאַן האָט ה ,אָנגעהױבּן

אין

מיט=+

צואַרבּעטן אין דער ידישער פּרעסע,

פּ,עטראָגראַדער טאָגבּלאַט* { יוסף קאָפּילאָ ,אֵ,שׁ
,וקונפט" ,,איבּערגעדרוקט
און הירשבּיין" /אין צ

צוערשט אין װװאַרשעװער טאַגעבּלאַטײ
א"ר פון ה .ד ,נאָמבּערג און שפּעטער

,עפטען פאַר ליטעראַטור און קוגסט" א"ר
אין ה
פון יק,אַצענעלסאָן ;9191 ,יואל ענטין ,אין

אין ?מאָמענט",

ואו ער אין עד:היום

פון
,כטע
שי
עין,
גָר
,צוקונפט? / ,1291ן בּ .גא
אידישען טעאַטער*  ,11זיז ,722 ,422 ,122 ,591

אַ שטענדיקער מיטאַרבּעטער ,בּאַטײליקג:
דיק זיך אויך אין די װאַרשעװער פּר:
ליש:יידישע צייטונגען ,פון װעלכע ער
איז אָפט אויך געװוען איינער פון די

צו  31יאָר אַריבּערגעפאָרן קיין װאַרשע- ,

גרינדער (4חו284 61221א ,זס|זט292 !6א,

,8

,442 342 ,242 0422

הירשהאָרן שמואל (--6181
) געבּ ,אין סלאָנים ,גראָדנער גובּ,

וואו געענדיקט אַ האַנדלסשול ,זיין ליטעראַ.

רישע מעמיקיס
אָנגעהױבּן אין
 פּוילישע ראגסיווע

זשורנאַלן,

04

 121 ,)45401אַרױסגעגעבּן אין

פ"ג בּרידער לעװין:עפּשטײן
161497100ע426 2סם ,

4819010108

מיט שירים

פון

בּיאַליק ,בּרכֹּהן --בּאַסין ,ל ,בּערמאַן,
שאול טשערביכאָווסקי , עדעלשטאַדט,
דוד אײגהאָרן ,פעלד ,פיכמאַן ,פױישמאַן.,
| פרוג ,גאָלדבּערג ,מיכל גאָרדאָן ,גראַפײ

ואוו פאַרעפנט?.
לעכט אַרטיקלען
און שירים ,דער:
הױפּט סאַטירישע- ,
|
אָריגינעלע  -און
איבּערגעזעצטע ,אַ זאַמלונג פון זיינע
איבּערזעצונגען אויס בּעראַנזשע איז
אַרױסגעגעבּן געװאָרן דורך אַ פּלישן
פיג א"ר פון פּױלישן קריטיקער יאַן
| לאַרענטאָװיטש .,מיט דער פאַרשטאַר:

מאַן ,יהודה הלוי ,העפּטמאַן,

מ .הוף?

וויץ ,ש .י ,אימבּער ,נ .אימבּער ,אליהו

איגור ,יהואש ,יוֹסף יפח ,לײבּ יפה,
אליעזר קאַליר ,דוד קאַסעל ,ל ,קעסטין,
ה .קליגער ,י .א .לײזעראָװיטש ,א,
ליעסין ,ש .מאַרטינאָווסקי ,הלל מאַלאַ
כאָווֹסקי ,מנחם ,ל ,מײיער ,ש .נאַדסאָן,
לייבּ גיירוס ,נאָמבּערג ,פּרץ ,פּראָפּוס.,
קונג פון דער ידיש:נאַציאָנאַלער בֹּאַ נח פּרילוצקי ,פּאַוּלאַ פרילוצקאַ ,פּ ,ראַ.

094

|

הירשהאָרן  --הירשין  ---הירשקאַן

|

-
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טישע לימו?
ען,
ר או
ָנג
אזאַ
ע:גע
טלאָ
סקין ,רײנגאָלד ,אברהם רײזען ,יֹסף | פון סאָ
דים אין ,הזמיר" ,האָט קאָמפּאַנירט מוש .
ראָלניק ,שרה רייזען ,מאָרים ראָזענפעלד,
זיק צו אַ היבשער צאָל לידער און ראֵ?
א ,ראובני ,הוגאָ סאַליס ,ז ,סעגאַלאַ=
מאַנסן פון יידישע דיכטער ,בּאַאַרבּעט /
וויטש ,1 ,סאַקאָלאָו ,טעאָדאָר סאָלאַגובּ,
פאָלקסלידער און פאָלקסניגונים ,קאָמף 
יעקב שטיינבּערג ,א ,מ ,שעפּס ,ק ,שא
פּאָנירט פאַרשיידענע רעליגיעזע טעקסטן,
פּיראָ ,ז .שניאור ,ל .שאַפּיראָ ,מ ,טייטש,
ײ .טונקעל ,מרים אולינאָװער ,מ ,װאַר? אַ העבּרעישע קינדער:אָפּערע .שהומיר",
װאָס איז נאָך פאַר דער מלחמה אויסגע:
| שאַװסקי ,מ ,ווינטשעווסקי ,װלאַדימיר
זשבּאַטינסקי  --דאָס רוב איבּערגעזעצט
גע"
פירט געװאָרן מיט ערפאָלג ,
פון ח .אַלײן ,צום טייל אויך פון יאַן שריבּן אַרטיקלען און רעצענזיעס איבּער
מוזיק אין {מאָמענט"; ,אילוסטרירטע
קירשראָט ,מלך כמיעלניצקי ,ס ,זיידע?
מאַן ,מ ,קאַזאַנאָויטש ,אַלפרעד לאָר ,ואָך" ,אליטעראַרישע בּלעטער",

ה .טשערווינסקי,

אֵל.

לעאָ בּעלמאָנט,

קרויזהאַר ,בּ ,לאָנדיגסקי , ש .װאַגמאַן,

אַלפרעד טאָם ,צ ,מאירטאָן ,אַפּענשלאַק,
אין דעם דערמאָנטן פ"ג איז אויך אַרױס
ה-ס ;די געשיכטע פון די יודען אין
פּוילען פון פיריעהריגען סיים בּיז דער

וועלט-מלחמה ( ,")4191--8871אין פּויליש
און אין יידישער איבּערזעצונג
שע,

,3291

גרינדער

ז"ן

רצ"ו).,

פון דער

(ואַר?

אַלְס

ידישער

מיט2

פאַלקס:

הירשקאַן צבי (--- 6881

(

געבּ .אין צאַשניק ,וויטעבּסקער גב
בּאַקומען אטרַאַדיציאָנעלע יידישע דער2
ציונג ,איז ער שפּעטער געווען אעקס:
טערן ,אגַעוויסע צייט געשטאַנען נאָ;גט
צו דער פּאַרטײ פון די סאָציאַליסטן:ר92

װאָלוציאָנערן ,אַרום  5091געלעבּט

אין

די שווייצערישע קאַלאָניעס פון די רו=
סיש:יידישע עמיגראַנטן ,אַסך געװאַנ:
דערט איבּער מערב:אײיראָפּע ,געווען

פּאַרטײ אין פּוילן  6191איז ה ,אויסגע=
אויך אין אַמעריקע .אין דער ליטעראַ=
.
=
וויילט געװאָרן פון דער דאָזיקער פּאַר
טור האָט ער דעבּיוטירט א"ג צבי גירש:
.
ס
ל
טיי צוזאַמען מיט נח פּרילוצקין אַ
קאַן מיט זעטיודען פון אידישען וװאַנ5
ן
ו
דעפּוטאַט פין דעם גרינדונגס:סיים א
דער:לעבּעןי (א"ט ענע ונד"--בּילדער פון
פון װאַרשעװער שטאָטראַט,
פּאַריזער געטאָ ,אין זשיטלאָווסקיס װדאָס
ה) נייע לעבּען" ,)1 ,8091 ,צוריקגעקומען
הירשין אליהו (--8781
צו  02יאָר געװאָרן חזן אין פּלאָנסק און קיין רוסלאַנד ,האָט ער אַחוץ קלענערע.
דערנאַך אין פּראַסניש ,שפּעטער געעג .דערציילונגען אין פאַרשײדענע יידישע
דיקט מיט אַן אויסצייכענונג װאַרשעװער
צייטשריפטן ,וי זדער שטראַהל" א .אַנד,,
קאַנסערװאַטאָריע און געװעזן אײבּער:
פאַרעפנטלעכט  0191אין י .ל ,פּרצעס/
ג
קאַנטאָר אין ניקאָלאַיעו ,וואו אויך אַנגאַ
ז
מ
"
ב
ּ
ז
י
ו
ד
י
ש
"
,
1
1
1
ז
י
י
ן
ר
א
ָ
מאַן חצװײ
זשירט געווען אַלס לערער פון סאָלאָ :וועלטען"  ----אַבּרייטע שילדערונג פון
געזאַנג און טעאָרעטישע לימודים אין דעם יידישן שטעטל אין רײסן ,גע:
דער אָרטיקער קייזערלעכער מוזיק?שול,
צוריקגעקומען

קיין

װאַרשע,

איז

ער

געװוען אײבּערקאַנטאָר אין נאָזשיקס שול

און איצט אין דער סינאַגאָגע קעדת
ישורון סיני?,

עױ

אין געװען

לערער

זעען אין אמַאָמענט,

ווען קאינעװייניק

אין איִם הייבּן שוין אָן צו װאַקסן נייע
לעבּנספאָרמען ,הגם פון דרויסן איז עס .
נאָך אַלץ אײנְגעװיקלט אין דער שאָ:
לעכץ פון מיטלעלטערלעכער פאֲרְגלֵי?

-

188

|

י

- -ווערטקייט"

(ש ,ניגער).

הי
הרש
לקאון" -.-

דער

ראָמאַן

/

|

י

958

טערעס און געמאַכט דעם יונגן שריפט?.

ישראל ,שילדערונגען פון דעם לעבּן
אין ראַטנרוסלאַנד בּשעת דעם בּירגער=
קריג ,זיינע פּובּליציסטיש:קריטישע און
בּעלעטריסטישע זאַכן האָבּן זיך אויך
געדרוקט אין פאַרשײידענע אַנדערע

ז"ז.

צייטשריפטן ,װי /די װאָך"

האָט בּשעתּו אַרױסגערופן אגַרויסן אינ:

שטעלער אַנאָמען (אין בּוכפאָרם אי
| ער מיט קליינע סטיליסטישע ענדערונגען

אין זקיעווער פ'ג",8 ,
:3טע אױפלאַגע אין זכּלל:פ"ג",

|ַרױס
א
42

בּערלין ,3292 ,ז"ז ,)651

יידישע

( ,)5191װװיספּע",

יבּיכער:וועלט",

די

אָנהײבּ:צײט ; טריבּונע" ,אויך אין העבּרעישער איבּער+

פון דער מלחמה איז ה .געװען אַבּאַ:
 פולמעכטיקטער פון די הילפסקאָמיטעטןפאַר די פון דער מלחמה פאַראומגליק?

| טע יידן ,געלעבּט אין מאָסקװע ,פּטיבּ,

זעצונג  --אין ײהומן',

*העולם",

װעין

הקורא"  :א' (וועגן אליעזר בּן יהודה)
אאַז"וו .אין חצוקונפט" ,אַחוץ אַרטיקלען
ישער
ישד*
אסי
חש .אַנ--סקי  ---דער רו

קיעוו ,געשריבּן דערהויפּט האַלבּ-פּובּלי?

איד" ,)111 ,5291( ,עדער מאָדערנער איי=

אַרטיק?

 .ראָפּעער---שפּענגלער" ,5291( ,ש) ,אדער

ציסטישע

עסייען אויך קריטישע

לען און גאַנץ זעלטן---ריין בּעלעטריס:

עמק יזרעאל און זיינע שבטים",

,4291

חניט

 ,,)11פאַרעפנטלעכט אגַרויסע גיט פאַרעג?

הינטער אפַּלויט" (פ"ג האָפנונג" ,כאַר:
קאָװוו  ,9191ז"ז 22 ;82טע איפלאַגע--

דיקטע נאָװעלע זערשטע טריט" ,ואו
עס ווערט געשילדערט דאעכרזריותדי=

טישע

זאַכן ,צ"א די דערציילונג

 חכּלל:פ"ג" ,2291 ,ז"ז  ,)23אַ זאַמלונג | .קער גורל און די איבּערלעבּונגען פון אַ פון זיינע זחעטיודן" ,געשריבּן אין דעריידישן הקליינשטעטלדיקן .פאַרשטויסענעם.
צײיט פון דער ועלט:מלחמה און דעם
יינגל ( ,)6--01 ,4291אויך אדַערציי+
ערשטן יאָר פון דער רוסישער רעװאָ:
לונג זיודקע דער בעל-פשרה" (,5291
לוציע און דורכגעדרונגען מיט דער 11ע) ,ה .צייכנט זיך אויס מיט דער שאַרפ?
אַטמאָספערע פון די דאָזיקע קאַטאַסטראָ:
קייט פון זיין פען און מיט אַן אָריגינעלך
פאַלע(געשעענישן ,איז אַרױס א"ט װפון צוגאַנג צו די בּאַהאַנדלטע טעמעס און
ל;
ּעל---
כאַג
ופּל
דערווייטנס" (:2טע אױ
ערשייגונגען,
יפ"ג ,2291 ,ז"ז  )882און אַנטהאַלט
,ער נײעף װעלט"14 9191 ,
ש .ניגער ,,אין ד
קיעװ919123 .,
נ .מייזיל ,אין ,בּיכער:װעלט",
צ"א אויך אַרטיקלען וװעגן מענדעלע,
,עַר גיניק אין ;אונזעף .
ד"ר א ,מוקדוני ,ד
ש"ע ,פּרץ ,טעאָדאָר הערצל ,אַרום 1291

האָט ה .פּאַרלאָזוט ראַטנרוסלאַנד און
געלעבּט אין דײיטשלאַנד ,דערנאָך האָט
ער געמאַכט אַ שטודיענרייזע איבּער
סיריע,

ארץ:ישראל,

מצרים,

איטאַליע

און פראַנקרייך און אָנהײבּ  5291אַװעק
קיין

אַמעריקע,

וואו ער איז אשַטעב? 

דיקער מיטאַרבּעטער פון חדעם טאָג",
פאַרעפנטלעכט

פּראָבּלעמען

עסייען אויף אַקטועלע

פון יידישן

געזעלשאַפט:

לעכן און קולטורעלן לֶעבּן ,אויך די
איינדרוקן פון זיין בּאַזוך אין ארץ:

טאָג" ,װילנע. 3291 ,

הלוי יוסף  --רעדאַקטאָר פוֹן דעם -
װאָכנבּלאַט

חדי מענשהייט" ,אַרױסגע=

גאַנגען זינט דעם |א 5191 2/אין פּאָר=
טאָ אַלעגרע ,בּראַזיליע,

הלוי ישכר:דוב

(..דן  --הי סיווך

 )5481געווען שוחט אין פּרעסבּורג,
אַרױסגעגעבּן אייניקע ספרימלעך אויף.
עברי:טייטש,

דהיינו:

חמגלת

מתתיהו

מיט דיא מלחמה פון דיא מכבּיים"( ,ווין,
/ ;)22חוט המשולש"  --דינים פון

|

א

|

ציצית

קריאת:שמע,

הלוי  ---הללס

און תּפילין (וין,

 { 5281חמחנה לוי") --די עשרת הדבּרות

מיט סיפּורים {ווין ;)6281 ,חאור אמונה"--
דערציילונגען פון דער תּורה (ווין;)8281 ,
|מטה משה"  --שיינע
ץ

| בּורג;)4381 ,

משלים

(פּרעס-

חמחנה ישראל" ד--ינים

 = פון פלייש-זאַלצן ,חלה ,נידה און מעשיות(ווין,)6381 .,

4

|

געגרינדעט פון א .װערמאָגט .ה .האָט
צ"א זיך אויך בּאַטײליקט אין דעם
ו,וין .די בּלום".,2091 ,
עז
װאָכנבּלאַט פלון
האָט רעדאַקטירט דאָס פאָלקס:בּלאַט?- --
אַ װאָכנבּלאַט ,אַרױסגעגעבּן  9091פון
יואל ראָזענבּליט אין אמַשך פון אַ
לוט ד ,גאָלדמאַן און משה רו5
 4חדשים ;
בּין עקסיסטירט פון  8091בּיז  1191און.

דאַן אָנגעהױבּן אַרױסצוגײן א"ג אאידיש -

הלוי פאַבּיאַן ש-- ,

אַרגענטיניש װאָכענבּלאַט" ,יאַנואַר 4191
פאַרװאַנדלט געװאָרן אין אַ טאָגבּלאַט

בּאַקאַנטער יידישער כלל:טוער אין בּו?
ענאָס:איירעס ,האָט זינט סוף פאָריקן יר"ה
פיל געאַרבּעט אויפן געבּיט פון יידישן
חינוך אין אַרגענטינע ,זיך בּאַטײליקט
אין די פּאַרשײדנסטע יידישע און שפּאַ:
נישע צייטונגען פון לאַנד ,געווען אויך
איינער פון די פּיאַניערן פון דער יידי:
שער פּרעסע אין אַרגענטינע אַלס רע:
| דאַקטאָר פוֹן עדעם פאָנאָגראף" ,דער עֶר:
שטער יידישער צייטונג אין דרום:אַמערי:
קע (אויבּ ניט רעכענען די עטלעכע נוי

אין אַן אָרעמער פאַמיליע (דער פאָטער

מערן פון דער ליטאָגראַפירטער װאָכג;

פון ווילנע) ,צוֹ  6יאָר מיט

דער טאָג" ,אַרױסגעגעבּן יאאַָר אָנדער:
טהאַלבּן א"ר פון װאָלף צייטלין,

ליאַכאָװיצקי און דערנאָך פון ה .
דוד גאָלדמאַן, ,די יודען אין אַרגענטיגע",
זיז  ;64 ,44 ,82משה רובּין און מיכל הכּהן
סיני , אין דער יבּילײי .אױסגאַבּע פון דער /
אידישער

צייטונג" ,,בּוענאָסיאײרעס,

4291

הללם שלמה (י"ד אדר -- 3181
) געבּ .אין בּאַר ,פּאָדאָליע,

-געשטאַמט

שריפט חדער וידערקול" פון מיכל
הכּהן סיני) ,אַרױסגעגעבּן  8981פון די
צוויי אָנגעזעענסטע גבירים אין בּוענאָס:
איירעס ,סאַלי בּאָראָק און א .אַבּראַל.
מאָװו ,וועלכע האָבּן צוליבּ דער צייטונג
אויך געעפנט אאַיןיגענע דרוקעריי --
די ערשטע יידישע דרוקעריי אין לאַנד;

תד הזמן" ,זהשלח" ,תּרס"ד און תּרע"ח,

חדער פאָנאָגראַף" ,לוט זיין ריכטונג--

זעולם קטן" ,חמולדת" א .אַנד ,אין בּאל

ציוניסטיש ,איז אַרױס אין  4ז"ז גרויסן
פאָרמאַט ,צוערשט וועכנטלעך ,דערגאָך
צוויי =מאָל אװַאָך ,לכתּחילה

דער מיטרעדאַקטאָרשאַפּט

אוֹיך בי

פון אגַעווע:

זענעם יידישן לערער אין ענטרעריאָס.,

די עלטערן אַריבּערגעפאָרן קיין סאָראָקי,

בּעטאַראַבּיע ,וואו געלערנט בּיז  41יאָר

אין חדר ,דאַן אין טאַלנער קלויז ,צו
 8יאָר חתונה געהאַט און געװאָרן אַ
העבּרעישער לערער ,זינט  1981פאַף?
עפנטלעכט דערציילונגען אין חהמליץ",
זונדערע אױסגאַבּן--די לעגענדע זהילדה
שגהפּכה לאבן" (פ"ג חספריה" ,אָדעס)
און די קינדער פ*ּיעסע זיצא בּשלום"
(פ"ג מוריה") ,זינט  0091געװען 61

יאָר סאַרװאַלטער

פון דער יק"א=שול

פייוול דלוגאַטש ,און בּיי דער שטעג:

אין דער יידישער קאָלאָניע מאַרקולעשט,

פון יעקב

דערנאָך  3יאָר לערער אין אַיידישער

די צייטונג האָט עקסיס?

גימנאַזיע אין ריבּניצע ,דאַן בּאַשטעטיקט
פון דער רומענישער רעגירונג אַלס איג=
סטרוקטאָר פון די בּעסאַראַבּער יידישע
שוֹלן ,זינט די :09קער יאָרן טעטיק אין

דיקער

מיטאַרבּעטערשאַפט

יאָסעלעװיטש;

טירט בּלױיז אַ  6חדשים ,די אַרױסגע?
בער װאָבּן זי אָפּגעשטעלט צוליבּ דער

קאָנקורענץ

פון חדער

פאָלקס:שטימע",

556

-

| הללס  --העכט  --העלער  =-ז עללער

דער העבּרעיִשער בּאַװועגונג ,אין דער
קאָאָפּעראַטיווער בּאַװעגונג ,אין דער
הילפס?אַקציע פאַר די הונגער:געליטענע
| - 9981פאַר די הײימלאָזע אויפן לינקן
בּרעג דניעסטער ,געווען פאָרזיצער פון
דער דעלעגאַציע פון די הײמלאָזע אויף

דער פּראָגער קאָנפערענץ 52

,1291

|מיטגליר פון חתּרבּות" און אקרן-היסוד"
אין בּעסאַראַבּיע ,זינט  1291אין קעשע:

ניעוו ,אָנגעהױבּן צו שרײבּן יידיש ,פאַר:
עפנטלעכט (א"פ לעמעל) דערציילונגען,
פעליעטאָנען

און אַרטיקלען אין דער

בּעסאַראַבּער יידישער פּרעסע ,װי חדער

0

1

6

גוסטאַוו ענגעל ,לייפּציג) .אין זיין בּוך

6

,60/ 6464

,1191

שרײבּט

ער

בּאריכות וועגן דער יידישער ליטעראַ:
טור און רעדט מיט גרויס דרך:ארץ
וועגן דער

יידישער שפּראַך,

בּיז

4191

געוואוינט אין דאַכױ ,אקַינסטלער:קאָ:
לאָניע לעבּן מינכען ,זינט דעם אויס?:
בּראָך פון דער װעלט?מלחמה געוען
אויפן פראָנט און בּיי שאטַורעם:אַטאַקע
אין לאַ:ואָגפערי דערהרגעט געװאָרן פון

פאאַַרשפּעטיקטן פּראַנצויזישן

גראַנאַט. ,

מינכענער  ,5191 ,560051641 0802נומ,22 .

העלער א .ח--- 9881( .

)

איד" ,אונזער צייט? א ,אַנד,

געבּ .אין האָשט ,װאָלין ,שטודירט אין

און לייפּציג ,ואו ער האָט געענדיקט
זיין שטודיום און געאַרבּעט אַלס נעווף

עפנטלעכט חקריטישע מיניאַטורען" ועגן .
די יונגע יידישע דיכטער ל ,גאָלדבּערג.,

( --- 5881 21/ש41/
העכט געאָרג |
,
ץ
נ
ע
ז
ר
 )5געבּ .אין שווע
פּויזן ,אין
/
אַן אַסימילירטער פּאַמיליע ,בּאַזוכט די פאַקולטעט ,זיך בּאַטײליקט אין פתסשא/ ,
גימנאַזיע אין פּױזן און דערנאָך שטו:
פאס1:ס814080 ,1,ע 602461+ ,0802זאסטווטן
דירט מעדיעין אין מינכען ,בּרעסלע .א .אַנד .אין חדער פעדער"  0291פאַר;
רוסלאַנד ,פראנקרייך און אַמעריקע ,גע
ענדיקט דעם היסטאָריש -פילאָלאָגישן

= ראָלאָג בּיי פּראָפּ .קעסטער .זיין ליטע:
ראַרישע טעטיקייט אָנגעהױבּן נאָך אַלט
סטודענט,

 1191אינגאַנצן אַריבּער צו

דער ליטעראַטור,

ד|ייטשער

געווען אַגלענצנדער.

סטיליסט ,און אַחוֹץ עסייען

אין די פאַרשײידנסטע דייטשע צײט;
שריפטן פאַרעפנטלעכט אַ ריי װערק,
דערהויפּט קריטישע ,איבּער רילקע,
הױיפּטמאַן א .אַנד ,אין מינכען אַרױסגע?

געבּן

י"/.ל .קאַלושינער ,אהרן ראַפּאָפּאָרט,
א .לוצקי ,משה שיפריס .געשריבּן אויך

לידער אין חפ ,אַ .ש?,

ש .צ .זעצערס

שדאָס װאָרט" (איבּערזעצונג פון די מִי.
געוישע דיכטער

פּעײלאַײע,

- ,2 ,2291

טשין:טסעי:נגאַן )3 ,3291 ,א .אַנד,
, -די פעדער",

,0291

.1

|

העללער ועליג (1ש|-- 3981 71
) געבּ .אין װאָלקאָװיסק,

אויך אַן אײגענע .װאָכנשריפט
 ,6009111161פריער אַ ציוניסט.,

גראָדנער געגנט .געלערנט אין חדר און
אין אפַּריװאַטער שוֹל  --דייטש- 6091 ,

נתן בּירנבּוים און פריץ-מרדכי קויפּמאַן

אַװעק קיין אַמעריקע ,ואוֹ געענדיקט.
פאאַָלקסשוֹל 0191 -- 8091 ,אַרומגערײזט .

6

איז ער אונטער דער השפּעה פון ד"ר
= געװאָרן אַ הייסער אָנהענגער פון יידיש
און געלערנט די שפּראַך מיט גרויס

התמדה בּיי אליעזר שינדלער (זע)3191 ,
בּאַאַרבּעט אויף דייטש נאָך פדרעאםַנצוי:
זישן אָריגינאַל ד"ר מ ,פּינעסעס זגעשים:
טע פון דער יידישער ל טעראַטור" (פ"ג

איבּער די שטאַטן ,זינט  1191אין שי
קאַגאָ ,וואו בּאַזוכט אחַויכשול ,און זינט
געדרוקט לידער אין /אידישען
6
קונסט פריינד" .א"ר פון ק ,מרמר/ ,אל?

דישער אַרבּײיטער ועלט" ,טעגלעכער
זוועלט" ,װי אויך אין די ניײאָרקער

העללער ה-ע-למאן  ---העלפמאן

י

758

טאָג" ,חצוקונפט" ,אפעדער" ,אַן אויס?
װאַל פוֹן זײינע לידער אַריסגעגעבּן
אין בּוכפאָרם א"ט קאויף אַלטע וועגן"י

העללער צבי-הירש --

זינט  3981פאַראַנטװאַרטלעכער רעדאַק:

טאָר פון דער חסיגעטער צייטונג --אָר
גאָן פיר האַנדעל ,פערקעהר אונד ידי:

שע אינטערעססען"

(דייטש מיט יידישע

אַרױסגעגאַנגען

אותיות),

אַלע דאָנער:

מאַרמאַראָש,

שטאָג אין סיגעט,
אונגאַרן- ,

געוי
|

העלמאן .זיידל שמואל  -יהודה
) געבּ .אין יאַס,

(--- 5581

רעליגיעזער פאָט:ר האָט

זיין שטרענג

אים געװאָלט מאַכן פאַר אשַוהט ,ער
| איז אָבּער געװאָרן אחַזן און אלַערער

|פון יידישע שולן .פאַרפאַסט זייער אַסך
יידישע לידער
צו זײ;

אוֹן קאָמפּאָנירט

מויק

דאָזיקע

לידער

טײל פון די

זײַנען אַרײן אין רעפּערטואַר פון דעם
אַלטן

יידישן

טעאַטער,

מאַנכע,

וי

;ישמחו" ,זציונס צוואה" ,חגעדענק זשע,
יענקל" ,װערװאַך ,ישראליק" ,זינען
בּשעתּם זייער פּאָפּולער געווען אין רו?
מעניע און געזונגען געװאָרן צװישן
פאָלק ,פון זײינע בּין  002געדרוקטע
לידער מיט און אָן מעלאָדיען איז נאָך
צו פאַרצייכענען יקנות אחרונות" ,חֹאתּה
בחרתּנו",

חאקדמות",

ישקלים",

/די

וועלט איז משוגע", ,דער פּליאַסקעדרי:
גע" ,זאַ גרוס פון ציון" ,זכּפרי פּלשתּינא",

זמיין מוטער ציון"= ,עמק הבּכא" א ,אַנד,
אים געהערן אויך די לידער ,װאָס זײ:
נען אַרײנגעפלאָכטן אין קאָרופעלדס
| יידישער איבּערזעצונג פוֹן יזכרונות לבּית

דוד" ,װאָס האָבּן זיך געדרוקט אין
המשכים אין קאָרנפעלדס פאָלקסבּלאַטי,
יאַס  ,69-5981האָט אויך געשריבּן העב-
רעישע

שירים,

וי

חקול זמרה",

שיר

8

תּהלה" ,קערב שבת"? ,פנתּזיה" ,זיך בּאַ+

טײיליקט אין שהיועץ" ,ײפאָלקס בּלאַט",

זיידישע צוקונפט" 3091 ,אַרױסגעגעבּן
טריסטי=
ערלע--
ּבש
אין יאַס דעם {בהמ
שע מאָנאַטכשריפט פיר ציוניזמוס ,קול?
טור ,אינטערעסאַנטע נאַכױיכטען ,קונסט.

אונד אונטערהאַלטונג"; אַלס אָנגעשטעל=
טער רעדאַקטאָר פון דעם סאָציאַליסטישן

זוועקער"  ,6981געשריבּן אויך פּובַּלִיש
ציסטישע אַרטיקלען .פון זיינע פאַרשיי2
דענע טעאַטערשטיק זיינען אויפגעפירט"

געװאָרן  :יבּעל:שם" 5 ,אַקטן ,חבּעל:גס",
 4אַקטן ,חדער יריד אין הימל" ,אײגאַק.+
טער ,חדאָס ליטוויקל" ,אײינאַקטער ,האָט
צ"א אויך אָנגעשריבּן אפַינטאקטיקע
בּיבּלישע אָפּערע חרות" א ,אַנד ,בּאַקאַנט
|
א"פ הזמ"ן,
פּנחס בּרוינשטיין .,יובלינומער פון ײ
,ד ,טגבּ"ל*
0

-+

העלפמאן העני =
האָט קאָרעספּאַנדירט

פון בּאַרדיטשעװו

אין אקול מבשר" זינט ,4681

אין אירע

קאָרעספּאָנדענצן אגב אויך זיך מיט דער
גרעסטער לױיבּ אָפּגערופן וועגן דער גע:
זעלשאַפּטלעכער טעטיקייט פון מענדעט
לע מוכר?ספרים אין בּאַרדיטשעװו .אין
חקול מבשר"  ,1781ז ,131 ,איז דאָ אירע

קאאַַרעספּאָנדענץ פון קיעוו (אַלויבּ פאַר
די דאָרטיקע װאילטעטיקע דאַמען,

אין חיוד ,פאָלקסבּלאַט" --2881אַ קאָרעס:
פּאָנדענץ פון אָדעס ,אין ראָדקינסאָנס
חקול לעם" --.אדאַַנקבּריוו ,פאַרװאָס די

האָט בּדעה צוצוציען אַלס

רעדאַקציע
רעדאַקטאָר

פון דער צייטונג

מענדעלע

מוכר:ספרים (אגב איז פון דעם דאָויקן
פּלאַן גאָרנישט געװאָרן) .הה.אָט אױף.
פאַרפאַסט אײניקע מעשה-בּיכלעך ,װי:
חדיא פאַרפיהרטע יוגענד אָדער דיא
בּלינדע

עלטערן == אײײנע

פון געגענווערטיגער

ערצעהלונג

אויך פון פער=

-העלפמאַן  --הענדעס  --העניש

שׁ.88

גאַנגענער צייט"'

7

(אדעססא ,  / )6881אין אַרגענטינע.

|

00

|

איינער פוֹן די הויפט:

ש .ל ,ציטראָן האָט די דאָזיקע ה .צוֹי מיטאַרבּעטער פוֹן דער זאידישער צי:
נויפגעמישט -מיט -דער

בּאַואוסטער.

ויידישער :רעװאָלוציאָנערין ,דער אָנטײל:
נעמערין אין דעם מאָרד פון אַלעקסאַ?1
יע ה ,)2881---3581( ,ר .מ,
סע
דער  11ה
קאַנטאָר  זאָגט אַרױס

די

השערה,

אַז

העסיע ה .זאָל האָבּן געווען די צוזאַמענ?
שטעלערין פון דער העקטאָגראַפּירטער
װאַרבּײטער:צייטונג" ,פון וועלכער ס'האָט

זיך אויפגעהיט אַן עקז .פון נומ 1 ,פון
 -- 1881 002דער ערשטער פּרוּוו פון
סאַציאַליסטיש-רעװאָלוציאָנערער פּראָפּאַ
גאַנדע אויף יידיש אין רוסלאַנד ,אבַּיסל
איבּערגעאַרבּעט פון דעם :1טן נומער
פון דער נאַראָדאָװאָלישער 8230640 41-
 4א"ר פון דעם בּאַרימטן רוטישן רע
װאָלוציאָנער א .י .זשעליאבּאָוו,
ש .ל ,ציטראָן, ,דרײ ליטערצדישע דורות",
 ;1דיר מ .װינרייך ,אין ,צוקונפֿט",4291 ,
 ;'6סו 11 ,5291 ,װ .יאָכעלסאָן און ר .מי
ר' .מ .קאַנטאָר,
קאַנטאָר, ,העסיע ה!*" 2291

,די אַרבּײטעריצײטונג",
,1

אין 800ת. 0?612קמט,

פּט"בן , {3291הבּוקר אוה" 1426 .| ,6881

העלפּמאַן ישראל (
געבּ .אין רעזינע,

בּעסאַראַבּיע,

)
זינט

 6091איַןרגענטינע ,וואו מיטגעאַרבּעט
כּמעט אין אַלע יידישע אױסגאַבּן ,װאָס
זיינען דאָרט פאַר דער צייט אַרויסגע:
גאַנגען ,צ"א געדרוקט דערציילונגען און.

טונג" .אין בּוענאָס:איירעס ,שרייבּט אויך
אין איר
פּובּליציסטישע אַרטיקלען

זחצעהן?יעהריגער יובּילעאום אױסגאַבּע"+ ,

פאַרעפנטלעכט אַן אַרטיקל חדי
4
פאַרדיגסטען פון שדי אידישע צייטונג",
בּשעת אשַטרייק אין חדער אידישער
צייטונג"  7191צוזאַמען מיט פּ .כּ"ץ
אַרױסגעגעבּן  6נומערן פון חדער נייער
יי

צייטונג",

הענדעם פרידריך

י

()83-8-1 7971

לוטעראַנישער מיסיאָנער .זיך געויד:
מעט דער אידעע צוֹ פּרײדיגן דאָס
קריסטנטום צווישן יידן,

צור

דער קגעזעלשאַפט

איז ער

דורף

בּעפערדערונג

דעס קריסטענטומס אונטער דען יודען"
3

געשיקט געװאָרן אין די פּויליש?

פּרייסישע פּראָװינצן.

ער .האָט אָבּער

קיין שום ערפאָלג אין זיין שליחות ניט

געהאַט ,הגם אין זיינע װטאַגעבּיכער".
דערציילט ער פון דער װאַרעמער גאַסט?
פריינדלעכקייט ,װאָס ער פלעגט געמי=
נען בּיי יידן ,ה .האָט פאַרעפנטלעכט

אויף יידיש אַ מיסיאָנערישע אָפּהאַנדלונג
א"ט קדאָס פּסחלאַט אָדער פּסח:בּעלעה?
/
רונגען פיר יודישע קינדער" .
!י1101
בּילינג ,אין ד

0 966ס111ז005

11טס ,12611בּערלין,4981 ,

סקיצן אין די חודש:זשורנאַלן חשטראַה:
) געבּ ,אין זאַבּלאָטאָוו ,מזרף?
ילעןי 1 ,3191 ,און  ,11און קאַרגענטינאַ",
 1 ,1און ( 11פון װעלכן געווען אויך גאַליציע .זיין פאָטער ,זאב ה ,,אַ זון פון.
| מיטרעדאַקטאָר) ,,אין קינדער=זשורנאַל |חסידישע עלטערן ,איז יונג געשטאָרבּן- ,
העניש

חבּלימעלאַך" ,2291 ,וע א .אַנד ,.אויך

אין דעם

גרויסן אַרגענטינישן

זמ"ב

זאויף די בּרעגען פון פּלאַטאַי ( 9191אַ

סעריע פון  4דערציילונגען ,צװישן זי
אַ גרעסערע ,א"ט צבּונין" ,ז"ז -- 111
|  - ,)341בּאַרירנדיק דערהויפּט עראָטישע

טעמעס ,צום טייל  --דאָס יידישע לעבן

מאיר

(ש--3881 42/

איבּערלאָזנדיק אין כּתב=יד אַ תּלמודישן
חיבּור .,געלערנט אין חדרים און פאַר
זיך אין בּית:מדרש ,געווען אצַיײט אַ
יינגל אַ חסיד ,געלאָפן אין מקווה אַריין
און געפאָרן צו אַ גוטן ייד ,שפּעטער
חנתחמץ" געװאָרן ,אָנגעהױבּן לערנען
בּסוד ספרי מינות ,דייטש ,תּנך ,זיך

העניש  --העס  ---העפּטמאַן

-

468

גרייטנדיק צום סעמינאַר ,אָבּער צוליבּ

202

אַלס דאָקטאָר  9981און פּראַקטיצירט אין -
מילװאָקי,

האָט געשריבּן אסַעריע הי

זיך
פארשיידענע מניעות
האנדלסוויסנשאַפטן ,ליטעראַרישע טעטי?

גיענישע אַרטיקלען אין חאידישען קעמפּ

קייט אָנגעהױבּן  2091המעיטבּרעישע

פער" ,79 --- 6981

געװווידמעס.

חידות אין דער פאָרם פון שירים אין
העפטמאן יוסף (פחיים) (ט"ו אב
) געג ,אין בּריינסק,
אַ טשערנאַװיצער צייטונג און מיט אַ -- 8
פּובּליציסטישן מאמר א"פ בּןזאב אין גראָדנער געגנט ,אין אלוַמדיש:רבּנישער
קראַקעװער יהמגיד? ,גלייכצייטיק אויך
פאַמיליע פון אשַוחט ,פון  4יאָר אַן גע=
געדרוקט נאַװעלן (אונטער דער השפּעה
לערנט אין חדר,
פון י ,ל ,פּרץ) און פּובּליציסטישע אַר2
צו  01געשמט פאַר
טיקלען אין אקַאָלאַמײער יידישן װאָכב - אַן עילוי ,צו 21
בּלאַט ,דאַן קאָרעטפּאַנדענט פון חהצפירה",

שהצפה"-,

שטענדיקער

פּובּליציסטישער

מיטאַרבּעטער פון אַלע גאַליצישע ציט?.
שריפטן אין העבּרעיש און יידיש ,בּפרט

אַ סך געשריבּן פּאַרן לעמבּערגער װטאָג:
בּלאַט" ,זיך אויך בּאַטײליקט אין זהשלח"-,

?העולם" 2191--- 1191 ,צוזאַמען מיט א,
ל ,שוסהיים רעדאַקטירט אַ יידיש װאַכנ2

בּלאַט ?דער יוד" אין סטאַניסלע ,װואו

יאָר זיך פאַראינ?
טערעסירט מיט
דער ציוניסטישער
אין
בּאַװעגונג 
שטעטל און אִפֹּ2
וװעגן
געדרוקט
דעם אקַאָרעספּאַנדענץ אין זהצפירה?
אויס מורא ער זאָל ניט ווערן קיין שי
האָט אים דער פאָטער אַװעקגעשיקט צו'

פּרומע קרובים קיין בּריסק ,וואו ער האָט

שטענדיק געוואוינט בּין דער מלחמה,
 6191--531רעדאַקטאָר פון דער ווינער

געלערגט אין דער תּלמוד:תּורה ,דאַן אָפּ;

שפּעטער

אין

ציוניסטישער

רעדאַקטאָר

600900 8142טן,

פון דעם אָרגאַן פון חהת?

געדרוקט

זיין  עושטן

פעליעטאָן

?הצפירה" תר"ס ,דערמיט דערװעקט אוֹמ?

אחדות" ,אאונזער רוף" ,ווינער קאָרעט:

צוטרוי בּיים משגיח ,אָנגעהױבּן צו לער=
נען פאַר זיך אין בּית:מדרש ,בּייט טיש .

צייטונגען (וצייט" ,שפּעטער /טאָג") א.

פון בּאַװאוסטן למדן און צדיק ,ר' שלום=
מנשה ,אין בּוייסק זיך בּאַקענט מיט דעם
דאָקטאָר קסאַװערי גריגאָריעװויטש שטייב:
בּערג ,איבּערגעזעצט אויף ידיש זיינע
אייניקע רוסישע דרצמען אויס דעם יידישן

פּאַנדענט פון זהארץ" ,פון אַמעריקאַנער

אַנד .אגַרעסערע אַרבּעט איבּער דער
גאַליצישער השכּלה-בּאַװעגונג אין כֹּתב?
יד איז אים פּאַרלױרן געגאַנגען בּשעת
דער רוסישער אינװאַזיע אין סטאַניסלע,
פון זיינע פּסעװדאָנימען :ה .מאיר ,ר,
פּעשעס ,מ ,הי /

'

|

אַ56ד--ום
העם אַדאָלף (װט81 81/
 .)9091אַדאָפּטירטער נאָמען פון יוֹדל
שפּריג ץ ,געבּ .אין פּערעיאַסלאַוו ,פּאָל:
טאַװער גוֹבּ ,געלערנט אין חדר און אין
אַישיבה אין דער ליטע ,שפּעטער זיך
גענומען צוֹ אַלגעמײנער בּילדונג ,אין
אַמעריקע שטודירט מעדיצין ,געענדיקט

לעבּן אין רומעניע (געדרוקט אין טשער?

נאָװויץ ?) ,,בּאַקומען פון זיין בּיבּליאָטעק
רוסישע און דייטשע בּיכער און אָנגע?
הױבּן ,צוגלייך מיט דערציילונגען און

אַפילו אראַָמאַן אין העבּויעיִש ,צו שרייבּן
שירים אין רוסיש ,און אַ פעליעטאָן אַפּילו
אָפּנעדרוקט

נאָכן פֿאָטערס

אין

טאממוספם 01אס8סהעם.

טוט 5091

געמוזט לאָזן.

דאָס לערנען און געװאָרן אלַערער אין

{ 803

-

העפטמאן

שטעטלעך און דערפער 8091 ,אָפּגעדרוקט
אין ?השלח" א"ר פון בּיאַליק שירים,

:
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וועלכע האָט זיך דערנאָך אַנטװיקלט אין
רעכטע אוּן לינקע ,צעירי ציון" ,בּאַזוכט

געװאָרן אמַיטגליד פון דער רע2
0
דאַקציע אין דער בּאַנייטער /הצפירה",
וואו זייער שנעל געמאַכט די קאַריערע

טיווע אין דעם חצײיטװײיליקן יידישן נאַ:

קופּרינס עשולמית" א"פ חברוני און גע=

טײיליקט אין דער פּאַלעסטינער אַרבּע=

פירט אַ ספּעציעלע קינדער;אַפּטײלונג
ץפאַרן קליינעם עולם" א"פ דער זיידע,
זינט  2191שטענדיקער פעליעטאָניסט אוּן
| פ=ּובּליציסט פון {מאָמענט?  --בּיז דער

טער-קאַנפערענץ אין חיפה ,ואו סאיך
געװאָרן די פאַראײיגיקטע.
געשאַפן
+הסתּדרות הפּועלים הכּללית" ,אָנהײבּ
 1בּאַשטימט אַלס ערשטער גענעראַל?
סעקרעטאַר כון ײוַועד הלאומי" ,דורכגע?
פירט אין דעם אומרויקן יאָר  1291די

די פּוילישע פּראָװינץ

מיט ציוניסטישע

רעפּעראַטן ,מיטגליד פון דער עקזעקו?

פון זאשַורנאַליסט ,געשריבּן די טאָג? ציאָנאַל:ראַט" ,איינער פון די גרינדער
וטעגלעכע פעליעטאָנדלעך א"פ יוסיפון- ,פון ?החלוץ" אין פּולן ,רעדאַקטאָר
דערציילונגען  - ,,שירים ,שפּעטער אויף פון חהחלוץ" אין ידיש און העבּרעיש +
פּאַליטישע אַרטיקלען ,פּעליעטאָנען א"פ  11( .גומערן ,פון ערב פּסח  9191בּין ר"ח /
חספיחים" ,פון סוף אַװגוסט  2191בּיז אדר  ,)1291אַלס מיטגליד פון צ .ק ,פוך /
נאָך פּסח  3191רעדאַקטירט דעם יידישן דעם אַלװעלטלעכן ,החלוץ" דעלעגיחט /
פאַמיליענזשורנאַל חדי יודישע ואָך",
קיין ארץ:ישראל מיטצוּווירקן בּיי דער
ווא אַחוץ לײטאַרטיקלען און פעליעטאָ:
פאַראייניקונג פון והפּוֹעל הצעיר" און
נען איפּ יוסף ,ר' יוזפל ,איבּערגעזעצט
;אחדות העבודה? .חנוכּה  0291זיך בא

מלחמה א"פ ,אַ מענשיי ,דאַן א"פּ עמנואל,

פאָרן חקרומען שפּיגעל" פון דער צײ?
טונג געשריבּן אויך הומאָריסטישע לידער.
א"פ ע--ל ,אויסערדעם זיך בּאַטײליקט
אין קלעבּען און װיסענשאַפט", ,דער
| שטראַהלי+ ,דאָס יודישע פאָלק" (װאן

 -אגב פאַרעפנטלעכט ,8191--7191 ,אצַיקל

מאָבּיליזירונג פון דער יידישער זשאַנ?
דאַרמעריע (אַװגוסט) ,צוגעגרייט דעם.
מעמאָראַנדום פאַר טשערטשילן בּשעת.

זיין בּאַזוך אין ירושלים (מערץ) ,פּאַר:
פאַסט דעם מאַניפעסט פון חװעד הלאומי".

בּיבּלישע לידער), ,אילוסטרירטע וועלט",

נאָך דעם יפוער פּאָגראָם ,נאָכן :21טן

;טאָג:וואַרהײט? א ,אַנד ,און אין פאַר:
שיידענע העבּרעיִשע צייטשריפטן ,אָנגץ;

קאָנגרעס  ,1291וואו זיך בּאַטײליקט אַלס

דעלעגאַט פון פּױלן ,זיך צוריקגעקעױט

הױבּן פון זמ"בּ עהצעיר" בּיאַליסטאָק
 )53און אױסגעלאָזט מיט !התקופה"

קיין װאַרשע ,זינט  5291רעדאַקטאָר פון.
דעם העברעישן טאָגבּלאַט ,היום" -- ,אין -

און דער ארץ:ישראלדיקער פּרעסע .אין
דער צייט פון דעױ דייטשער אָקופּאַציע

קינדער

בּוכפאָרם; אאיַלוסטרירטע פּאָעמע פאַר.
אין

ירושלים" (פ"ג פרענקעל ,װאַרשע;)8191 ,

איינער פון די גרינדער פון יידישן לִי=
טעראַטן :און זשורנאַליסטן:פאַראײן אין | איבּערגעזעצט

װאַרשע ,ביי די װאַלן צום װאַרשעװעױ
שטאָט:ראַט  6191צוזאַמען מיט בּןאַביג;
דורן ,מ ,י ,פרייד אין אָפּאָזיציע צו דער
ציוניסטישער לייטונג געפּרוּוט גרינדן
די פּראַקציע /ציניסטן דעמאַקראַטן,

יידיש

איט

;חורבן

אויף ידיש

אָסקאַר

או=

איילדס פיראַקטיקע קאָמעדיע אליידי ווי?
דערמירס פעכער" ,אויף העבּרעיש בּק.ע
לערמאַנט חהאויל"

(פ"ג שטיבּל,

צוֹם 

יובל פון דער ;הצפירה" אָנגעשריבּן אַןך
איינאַקטער היובל" א"פ אחיקם (אוֹים?

/

 908ו:

העפטמאן  --העף == הערמאַלין

געפירט  2191אין װאַרשעװער פילהאַר:
מאָניע) ,גאָך ניט פאַרעפנטלעכט זין
העבּרעישע איבּערזעצונג פון קאָפּעס
חדער פידלער פון קרעמאָנע".
לקסיקון ציונָי. ,

הער מאיר בּן שלמת  ---האָט
איבּערגעזעצט פון לה"ק אויף ע"ט דעם
חספר אור עולם דיא ליכט פון דער
וועלט .דיזען ספר האַבּין מיר מעתיק
גיווען פון לשון הקדש אויף ע"ט אַרױיס

גינומען פון גאַנץ ש"ס

אַלע מימרות

 װאָס הייבּט זיך אָן מיטין לשון (לעולם)ניינצעהן פּרקים װאָס ריידין פון דינים,
אונ מוֹסר אונ דרך ארץ ,ויא דער
| מענש זאָל זיך פירין אויף דער װעלט,

אונ װער ער װעט מקיים זיין װאָס דאָ
שטייט גישריבּין אין ער פּטוח דאָס ער
װועט זיין אֶבְּן עוה"ב ,אמן; גם האָבּין

מיטגעהאָלפן

פּ"צ=יסטישער

|

דער

|
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שפּאַלטונג

בּאַוועגונג

פון דער

אין רוֹסלאַנד

און דער אױסבּילדונג פון איר לינקן קאַל .

מוניסטישן פליגל ,רעדאַקטירט
עוו דעם אָרגאַן פון די לינקע
אוקראַיִנע עדער קאָמוניסטישעױ
( 1291 ,)9191אַרױסגעגעבּן אין

אין קי:
פּ"צ אין
געדאַנקי
כאַרקאָוו

אַ זמ"ה זצום יאָרצײט פון פּ ,בּאָראָכאָוו",
אַחוץ פּובּליציסטישע אַרטיקלען געשריבּן
אוֹיך קריטישע אַרטיקלען ,צ"א אין וויל?
נער קטאָג" -- 2291װועגן משה נאַדיר ,ש"*.
איש הורוויץ ,דוד פרישמאַן ,י ,אַפּאַטאָ?
שו ,אין דער װאַרשעװער ײבּיכער:װועלטש .
 -- 2וועגן מאָריס ראַזענפעלד ,שפּ2/
טער אַרעסטיױט געװאָרן אין פּױלן און /
אַרױסגעשיקט קיין ראַטנרוסלאַנד,

ההערמאַדין דוד-משה (--5681 21//
ווט )1291 /געבּ. .אין װאַסלױ ,רומעניע,

מיר איבּער גיזעצט איין וואונדערליכע
זיין פאָטער ,אברהם:אבּא ,אסַוחר ,האָט
י
מעשה אַרױס גינומען פון ילקיט ראובנ
אים געגעבּן אַ טראַדיציאָנעלע יידישפ 
זי"ע" (פ"ג י ל .מ"ץ ,וילנע181 ,
8
,
האָט
 .דערציונג,
:
ב
ז"ז  .)93די מימרות קומען אין הע
בּין  21יאָר גע
ם
ע
רעִיִשׁ און ווערן געדרשנט אונטער ד
לערנט אין חדר.,
העבּרעישן טעקסט אין אַ ריינעם פאָלקס?
דערנאָך זיך אָנ
.
ס
טימלעך = טראַדיציאָנעלן ידיש ,װאָ
געהויבּן אָפּצוגעבן
זאָגט עדות אױף דער ליטװישער אָפ" | מיט װעלטלעכער
שטאַמונג פון מחבּר,
בּילדונג און ווען
הער מאיר (ג' אב -- 1981
אין זיין געבּורטע
|
) געבּ ,אין ריגע? ,עטלאַנד,
אין דער פאַמיליע פון אמַלמד ,בּיו 21

יאָר אין חדר ,דערנאָך בּאַזוכט ארַוסישע
פאָלקסשול ,זינט  6091אין .דער פ"צ-באַ:
וועגונג 2191 ,רעדאַקטירט די פּאַרטײ;
העפטן ?איצט" און עדער געדאַנק? אין
ווילגע ,אַרעסטירט און  4191פאַרשיקט
אין אירקוטסקער

גוֹבּ ,אין

טאתמוסמם

791

פאַרעפגטט

מ 8600821פ'צואסקעסעס

לעכט אַן אַױטיקל וועגן י ,ל ,פּרץ ,צו
ריקגעקומען פון פאַרשיקונג ,רעדאַקטירט
= )216802

075

ע1068311

,9191

שטאָט אין אַנגע?
קומען פאַר אלַערעף  אַ געװיסער הלל

גאָלדענקראָן ,האָט ער בּיי אים געלערנט
העבּרעיש ,רומעניש ,דייטש און פּראַג=
צויזיש ,צו  61יאָר איז ער אַנטלאָפן פון
ז|יינע עלטערן קיין בּוֹקאַרעשט און פאַר=
בּליבּן דאָרט בּיז זיין :02סטן לעבּנסיאָר,
אױסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע,
5
האָט ער אָנגעהױבּן מיטצואַרבּעטן אין

דער אאידישער פאָלקסצייטונג" (זע בּראַ:
סלאַווסקי) ,,בי איַאָר צייט איו ער גע
ווען אַ לערער פון העבּרעיִש אין מאָנט?
|
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| רעאֵל , דאַן צוריקגעקומען קיין נ"י און גאָרן כאַראַקטער) ,בּאָקאַטשיאָס--מאַדאַם
זיך אינגאַנצן געווידמעט דער זשורנאַליס:

בּאַבּעטאַי ,ע.פּרינצעסין צ-ולייקאַ", ,צוויי

טיק ,א'פּ ה ,געשריבּן די לייכטע פּאָפּו? | פּאָאָרלאַך" ,קאָנאַן דאָילס אדער גרעסטעה -
לערע ארטיקלען פון דער אַזױ:גערופע=  דעדעקטיוו שערלאָץ -.האָלמס" ,סוויפטס |

נער זאַכטער זייט? װעגן פארשיידענע-
ענינים פון יידישקייט ,פאַמיליענלעבּן
אַלס רעדאַקטאָר אָדער הויפּט+
פון פאַרשיידענע יירישע
מיטאַרבּעטער
צייטונגען װי חפאָלקט אַדװאָקאַט" ,װואי?
דישער העראָלד" ,װאַרהײיט? און צַו?
| = לעצט /פון ;דעם טאָג ,/האָט ער

אויך געשריבּן ראָמאַנען ,פילאָסאָפישע
אָפּהאַנדלונגען .,,היסטאָרישע אויפזאַצן און

געמאַכט
און
שער

אין
טור,

אַ גאַנצע רײי איבּערזעצונגען

זריעזען" און- -קלייגע -מענשעלאך" -
א ,בּערנשטיינס חאַ רייזע אין הימעל",

דזשאן פּ ,רענסלערס חווילדע מענשען",
אַרײ אַנדערע פּאָפּולער-װױסנשאַפטלעכע -

און בּיאָגראַפישע וֶוערק ,וי ,אינדיען בצ
שרייבּונג" ,זי װגאָטהײיט" . ,זהייראַטה"- ,
זפרייע ליעבּע? װ-היפּנאָטיומוס! װישו"
הנוצרי" , חמחמד---.זיין לעבּען און רעלי,
גיאָנסלעהרע" , עדער טערקישער משיח"
| (שבתי

צביס לעבּנסבּאַשרײבּונג),

װר'

בּאַאַרבּעטונגען פון דער אײיראָפּעל יצחק בּער לעװינזאָן" .,זטאָלסטאָיס בֵּיש -
ליטעראַטור -אָ-בּער כּמעט אַלץ | אָגראַפיע? (איבּערז ,פון ווילהעלם העני
גייסט פון דער בּיליגערער ליטעראַ . +קעל) א ,אַנד ,זיינע אָריגינעלע ראָמאַ .
פון זיינע איבּערזעצונגען זיינען אין נען אין בּוכפאָרם : דער שפּאַניש:אַמע.:

בּוכפאָרם

אַרױס

(כּמעט אַלע

אין פ"ג

ריקאַנישער קריעג" ,קרומענישע אידען.
אין אַמעריקאַ ,זדער לעצטער בּלוט;

חהיבּרו פּאָבּלישינג קאָ" ).ארַיי װערק
פון לעוו טאָלסטאָי (איבּערגעזעצט אָדער

שטורץ" ,װאַמעריקאַנישע:העלדען" א .אַנד,,

בּאַאַרבּעט ניט פון אָריגינאַל ,ווייל קיין
רוסיש האָט ער ניט געקענט) ,וויץקריעג
! און פריעדען" ,װאַננאַ קאַרענינאַ"" ,שקריי:

אייניקע פון זי אויך אין דעם,ראָמאַנען:אַל:
בּום" פון 8ראָמאַנען און דערציילונגען (צוף-
זאַמען מיט די פון א.טאַנענבּוים ,שמ"ר און
א ,ד ,פרידמאַן) 2191 ,האָט די יהיבּרו פּאָב:

צער סאָנאַטאַי; ,צוויי דורות" ,זאיװואַן
לישינג קאָ אַרױסגעגעבּן אין בּוכפאָרם
איליטשעס טויט"/ ,איװאַן דער נאַר?/
,-איך און מיין מאַן", ,מיין וידוי". ,חמיין  -ה--ס ;זשורנאַליסטישע שריפטען" און.

/

פריינדס פרויי ,אויך פֿון לעוו טאָלסטאָל ,43 :דורך אים איבּערגעזעצטע יגעקליבּענע :
זון--ידי פערפיהרונג" ,עדער נסיון" ,פון 'שחיפטען" פון װאָלפגאַנג געטהע ,װאו
עמיל זאָלאַ--זנאַנטאַס אָדער דער געקויפ? ס'גייט אויך אַרין קפאַוּסט" ,אָבּער אין
טער מאַןי; ,מענשליכע בּעסטיעס" ,חלע :אַ העכסט פאַרגרייזטער און לחלוטין אומי
בּען און טויט" ,אבּלוטיגע חתונה" ,עליע? בּאַפריריקנדיקער .איבּערזעצונג .ער -האָט
! בּעס נאַכטײ ,אדאָרפס מיידעל" ,זפּאַריזער אויך בּאַאַרבּעט אָדער איבּערגעזעצט פאַרן -
דאַמען" ,ידעם גלח'ס זינד" ,מאָפּאַסאַנס טעאַטער שעקספּיױס זיוליוס צעזאַר? און .

;פרוכט פון זיגד (ודי קליינע ראָק";

| אויך די טיטלען פון אַ סך אַנדעױע אי

זמאַקבּעט" ( ,)5981זקאָריאָלאַנוס" (- ,)0091

יאַן קאָװאַליס ראָמאַן ץספּאַרטאַקוסײ א"ט

בּערגעזעצטע װערק האָט ה .געענדערט
לוט דעם נוסח פון דער פּיליגערער לֵי:
טעראַטור אין אַמעריקע ,צוגעבּנדיק זי

װיאָזעפוס אָדער דער ידישער גלאַדי?
אַטאָרײ ( ,)0091סטרינדבּערגס אדער טאַטעט.
( ,)4091ראָנעטי ראָמאַנס ?מנשהי ,הױפּט?

אער סענסאַציאַנעלן ,אָפט אויך וואול:
מ

מאַנס זעלנאאָדער דדי געהיימניסע עפוןקלוי

8
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?סטער" ( )7091אין פאַרפּאַסט אייניקע אַרי
גינעלע פּיעסן ,װי

חװדאָס קינד פון דער

מדבּר אָדער געפאַנגען אין נעץ פון וויל:

בּרעכט

בּוכפאָרם  ,)0091עדער יידישער געמבּלער

אָדער אױפן מזכּה פון ליבּע" (,)0091
זחדער געלטאַק אָדער ליבּע און גאָלר"
(,)0091

עדי

יידן אין בּראַזיליע אָדער

פּרינץ ראָדריגאָ?  ---היסטאָרישע

אָפּע2

|

אויף אצַַשריױףסגעפאָין אויף פישפאַנג,
זיך דערפילט ניט גוט און צוריקומע?1
! דיק אַהים

דער ליבע" (,, ,)9981פייגעלע אָדער נויט
איזן?  --טראַגעדיע ( ;9981אין

0

חכמי
אין

געשטאַרבּן .

ישראל

מיניקעס

באמריקאן
,יאָהרבּוך"

רשימה,

יי

אַװטאָבּיאָגראַפיע,
תּרס"אן

ב ,גאָרין,

|

הערץ יוסף (ש)8281 0132 -6771 4/
הגעבּ .אין פירט .,בייערן ,אַלס זון פון
הערץ עשוועגל ,האָט זיך אױסגעבּילדעט
| אַלס לערער פון צייכענען און אין דער

פירטער תּלמוד:תּורה אויך געלערנט די
רעטע ( ,)1091די קרוין פון שאַנדע?--
קינדער קאַליגראַפיע ,ער איז כּל:ימיו
דראַמע ,זיין בּוך ,שעקספּירס אױסגעי"
וװעהלטע שריפטען" אַנטהאַלט ניט די פאֲרבּליבּן אבַּחור ,פאַרבּייזט און פאַר?
דראַמען פון ד,ם געניאַלן דראַמאַטורג ,פָּעסט געלעבּט אָפּגעזונדערט און דאָך
| נאָר די סיוזשעטן פון זיי ,איבְּעַרגעגעבּן האָט ער געהאַט אַ סך וויץ און הומאָר,
אין דער פאָם פון קליינע נאָװעל / = .װי עס איז צו זען פון זינע ידישע
ה .איז געווען איינער פון די פּיאָניערן פון ווערק .ער האָט זיך דערהויפּט קונה שם
דער יידישער זשורגאַליסטיק

אין אַמע:

ריקע ,געהאָלפן שאַפן די פּאָפּולערע
פּעסע ,מיט זיין לייכטן פליסיקן ,הגם

אַמעריקאַניזירטן ,אבַּיסל פאַרדייטשמע:

רישטן

סטיל זיך דערװאַרבּן אגַרויסן

געווען ,הגם אין ענגערע קרייזן -,אַלס

גראַװירער .ער האָט געמאַכט װיגיעטן
צו  5בּ .פון צדעירנדאָרפער נ"ך-אויס?

גאַבּע חקריה נאמנה"י (פירט ,)81--5081
צו חקרן תושיה" (פירט  ,)7181צו אָטענזאָג -

יעולם .לייענער= ,אין זיין קאַריערע אַלס

סערט מ60ג| ( )6400100560 76פירט --4281

ז-שורנאַליסט האָט ער מקרב געווען יונגע.
שחיפטשטעלער און זיי אויפגעמונטערט

 ;6אוך געפינען זיך װיניעטן זיינע
אין אָטענזאָסערס דייטשער איבּערזעצונג

יצום שרייבּן ,ה ,האָט אויך געשריבּן אַסך
אַױטיקלען אאוָןפּהאַנדלונגען אין ענג:
ליש (צ"א ,די רוֹמענישע יידן אאיַןמערי:
קע" אין עססם  023װ9שסן ,0401760/8

א;ויך

זיך בּאַטײליקט

אין הגסזסמזא

66ז0ס ,)16העבּרעיש (אין חהמגיך",
 זהמליץי א ,אַנד ,.אויך באַּאַזונדער װערקחהיהודים הבּונים החפשים') ,רומעניש.
אין ענגליש האָט ער אויך געשריבּן אי:
בער ספּאָרט; ער איז אַלײן געװען

לאײַדנשאַפטלעכער ספּאָרטסמען - ,אין
דער פרייער צייט זיך אָפּגעגעבּן מיט.
געיעג (צ"א געשריבּן קנאָטיצען פון אאַי?
דישען יעגער" אין א .רײזענס װדאָס

נייע לאַנד? א ,אַנד ,),איינמאָל איז ער

צו זתּרגום שני על מגלת אסתר" (זולצ?

בּאַך )0281 ,און צו דער זװלצבּאַכער
=אַבּע
מאחזווירסג

( ,)6281אין זיין גע2

שיכטע בּאַצײכנט אָטענזאָסער ה--ן אַלס
זיין פרייגד ,וועלכער האָט אַ סך מיטגע:
האָלפן צו פאַרשפּרײטן דאָס דאָזיקע
ווערק ,און זאָגט אגב וועגן אים :חדער
דאָזיקער טאַלענטפולער קינסטלער האָט
תךמדה צו שאָפן שי
אָנגעװענדט אהַ ס
נע אוֹן געשמאַקפולע אַרבּעט" ,צי איז
ה .אידענטיש מיט י .הערץ ,דעם אַרוֹיס?
געבער פון די דייטשע פאַך=בּיכער:
גזט 2ז1 6116 6151001
 0111מז.שיט 61 1122ס און 646 804 69-אן
| 6110 648001/ 112 640115ט( 40200009נירב"

:

12

הערץ

|

בּערג--,)5081 ,דאָס האָט זיין בּיאָגראַף,
ד"ר לעאָפּאָלד לעװענשטיין ,ניט גע:

878

|

קהילה אין דרום = דײיטשלאַנד מיט איר
ספּעציפישן דיאַלעקט ,װאָס ה .גיט אַזֹ

קענט דערגיין -- .ה .איז איינער פון די
לעצטע פאָרשטייער פון דער אונטערגע:

געטריי איבּער ,דאָס װערקל האָט אין
די קרייזן ,פאַר װעלכע עס אין בֹּאַי

גאַנגענער יידישער ליטעראַטור 'אין
דייטשלאַנד--דער פאַרפאַסער פון אגַע?
גראַמטן כּורים?שפּיל א"ט עאסתּר אָדער
דיא בּעלאָזנטע טוגענד .איינע פּאָזע

געווען ,ווייזט אויס געהאַט אַגע=

אין פיער אַצּשניטטען ..אין
דייטשער מנדאַרט" ,װאָס ער האָט
! אַרױסגעגעבּן אין פירט ( 8281די
הקדמה איז דאַטירט חשון תּקפּ"ה) ,דאָס
יידיש:

שטיק האָט ניט קיין קינסטלערישן ווערט,

| שטימט

װיִסן ערפאָלג און דערלעבּט אצַווייטע
אויפלאַגע (פ"ג ס .בגּו.סדאָרפער ,פירט,
 ,4זיז  ,821אין װײבּער:טייטש:
| שריפט)

מיט

קלענערע
/אונד דל

אונד דאַס
פאָן דער

אַ װאַנהאַנג"

שירים ה--ס ,וי
ציטראָנע" ,דיא
חנוכֹּה קערצלע",
מצה ,נאַך דער

פון אייניקע

חדאַז אתרוג
יו"כ קערץ
װדאַז ליעף 
גלאָקקע פ.

און אין דעם דייטשן װפאָרװאָרט דעז שיללער" ,קאיינע װאַהרע ,ואונדערבּאַ=.
פערפאַסערז" איז ה .אַלײין זיך מתנצל ,רע אונד זעלטזאַמע געשיכטע ,דיא זיך
אַז זדיעזעז ווערקכען איזט צו גערינג -האָט צוגעטראַגען אין דער קהילה קודש
פיגיג" און ער האָט עס חנור אֵלס אי | װאַרמז בּשנת תּ"אי און אגַוטמוטיקע פּאַ.
נע בעלוסטיגענדע  אונטערהאַלטונג פיר ראָדיע אין פּראָוע חדעקרעט דעו קאָ /

מיך בּעטראַגטעטע ,אונד נור דורך דאַז
דרינגענדע בּיטטען מיינער פריינדע מיף
דערםוקקע צו איבער:
ענטשלאָס ,ען ד
געבּען"ן

עס

אין

אָבּער

כאַראַקטערי?

סטיש אַלס זכר לחורבּן פון דער ייךי:
שער ליטעראַטור אין דײיטשלאַנד ,פון
דעם מין ליטעראַטור ,װאָס איז גיכער
| אויסן קדויריאָזיטעט פון יידיש אין די

אויגן פון די כּלומרשט אויפגעקלערטע,

פון שדפּיראַך:אַסימילירטע ,איידער דאָס
שאַפן ,מיט איף.

יאמתע ליטעראַרישע
פאָלקסטימלעכן ,אָפּט גאַנץ טריװיאַלן
הומאָר האָט ה  --ס קאָמעדיע אאַיבטע?

רעס אַ פאָלקלאָריסטישן און אין אַגצָ
װויסער מאָס--אויך אַ קולטור:היסטאָרישן,
/אָפּשפּיגלענדיק דורך די אַנאַכראַניזמען
פון דעם אחשורוש:שפּיל מאַנכע ערשיי:
נונגען פון דעם יידישן לעבּן אין דייטש:
לאַנד אָנהײבּ  414יר"ה; בּפרט אין

זי וויכטיק אַלס דענקמאָל פון דעם בי

ניג! דער בּיידען סדר נאָכטע"  --דאָס.
רוב אין גײסט פון דער פאָלקס?
טימלעכער סאַטירע .פון דער דאָזיקער
צווייטער אױסגאַבּע פון דער זפירטער
מגילה" האָט גרעסערע פראַגמענטן גע=
בּראַכט ד"ר מ ,גרונװאַלד אין די +טא
,0620464

 ,3191מיט בּאַמערקונגען פון"

ד"ר לעװוענשטיין- ,
בּןײעקב 641 ,מי שטיינשניידער ,קאַטאלאָג
פון די העבּיעישע בּיכער אין דער בּיבּליאָטעק
פון גריטיש מוזעוּם ,ז 682 .ד"ר לעאאָפּאָלף.
לעװענשטיין, ,צו דער געשיכטע פון די ירן

אין פירט"*2 ,טער ס ,,אין  41.681ס4ט6סזוגן.
,9120014

111ש,

)11200916961/

 111ז.,

|-גון 6 11212050655101 866מט )6400100860

}4081051/216

611 463ז4008י /

פמזמ ,4091 ,66ז"ז  4051 ,242מ .בּאַסין , אֵני
,ון מענדעלסאָן בּיז
טאָלאָגיע" 11 ,ז ,רייוען ,פ

|

מענדעלע",1 ,

הערץ מאיר

|

(ח'

2

שבט

--- 1981

=) -געבּ ,אין קאַמיענקע ,לוב..

לינער געגנט ,אין אמַיוחסדיקער חסידי:
שער פאַמיליע (זיין עלטערזיידע ,רי אי;

ערישן יידיש ,ספּעציעל פון פירט ,דער

טשעלע חריף ,רב אין אַָפּאָטשנע ,א"=

ידישער

נער פון די מקורבים פון קאָצקער הויף.,

דאָיקער

אַלטער

חשובער

הערץ  --הערצער  --הערש

83

| האָט געפירט

װואֵהל),

זיין יחוס

פוֹן

ר' שאול

דערצויגן געװאָרן אין ראָדעם,

וואו זיין פאָטער איז שוחט ,אין אַ שטרענג
חסידישער

סביבה,

וואו עס זיינען

קאָצקער און אַנדערע גרויסע גוטע:יירן,
װי ר' בּונם מפּשיסכע ,דער ייד הקדוש"

א .אַנד ,בּיז  02יאָר געלערגט אין װקאָצ:
קער שטיבּל" און בּית:מררש ,זיך אָנגאָג.

הערט אָן אשַיעור מעשיות פון די חוקני
קאָצק" ,אָנגעלײענט זיך מיט די חסידי;
שע וואונדערגעשיכטן און אַליין אָנגע;
הױיבּן צו שרייבּן מעשיות פון חסידישן
עבר - ,בּשתּיקה זיך אויך בּאַקענט מיט
דער יידישער ליטעראַטור; פאַר אַבּאַ2
זוך בּיי ש"ע ,װעלכער איז סוף ג191
געווען אין ראָדעם אויף אפַאָרלעזונג,
האָט ה ,אויס מוחא פאַר חזריקה" אוים;

געהערט צו קומען אין שטיבּל און װײ;
טער געלערנט אין בּית-מדרש ,זינט 2291

פּאַרעפנטלעכט זייער פיל מעשהלעך אין

די לאָדזער חפאָלקסבּלאַט" ,חטאַגעבּלאַט",
אין לעמבּערגער

עטאָגבּלאַט",

שווילנעף

טאָג" ,ניויאָרקער חיודישען טאַגעבּלאַטי

א ,אַנד .,געשריבּן אויך נאַװעלן- ,דערציי:

לונגען אוֹן סקיצן אין די װאַרשעװער

טעגלעכע צייטונגען ,אין לאָדזער װנײ.
עם פאָלקסבּלאַט" פאַרעפנטלעכט אצַײ,
טונגס:ראָמאַן אין אָפּגרוגדײ.,

הערצער יצחק-לײבּ ()2981--81.,,

האָט געלעבּט אין לעמבּערג ,וואו ער
איז געװען בּאַקאַנט אַלס משניל אוך

ליבּהאָבּער פון דער העברעישער

|איבּערזעצונג געשריבּן עטלעכע פערזן,

אָבּער די איבּערוֹעצונג איו ביט פאַר,

עפנטלעכט געװאָרן .

נאָך

לעבּעדיק געווען אַלע זכרונות פון אַלטן

און

יידישער ליטעראַטור ,געווען אַ מיטגליך
פון
דעם פאַראיין חשומר ישראל" און

אַ מיטאַרבּעטער פון דעם פאַראיינט-אָר;

גאַן אונטער דעם זעלביקן טיטל .האָט
אַפּאָר יאָר פאַר זיין טיט איבּערגץ;
זעצס אויף ײדיש יל'גס פּאָעמע חקוצו

של יוד" ,און גאָרדאָן האָט צו דער

14

געקראָלאָג

אין ,המגיד",

021

יומנו של י

ל .גאָרדאָן, ,העבר" ב'2 ,
ז ;3ה ,ד ,ליפּפא,

קאסף המזכּיר" , ,571

הערש בּנציון ז( ,אַרום -- 3881

|
) בּרודער פון פּסחליבּמאַן.
ה .צ
ו
ז
א
ַ
מ
ע
ן
מ
י
ט
ד
י
ע
ל
ט
ע
ר
ן אױסגעװאַנט -

דערט קיין יאָהאַנעסבּורג ,דרום:אַפריקע,

פון װאַנען ער האָט אָנגעהױבּן צו קאָ:

קאָרעספּאָנדירן אין דער נאָר:װאָס גע;
גרינדעטער ערשטער ידישער צײטונג
אי רוסלאַנד ,אדער פרייגד" ,פט"ב,
ער איז געווען איינער פון די אָנגעוץ:
ענסטע יידישע זשורגאַליסטן אין טראַנס;

װאַל ,זיך בּאַטײליקט אין זהכּוכב" א"ר

פון ז ,טרויבּ ,אין דער זאידישער פרייש/ .
יער פּרעסע" ,4091 ,א"ר פון בלּע.וויצ,
קי (אַגוטן העבּרעער,

װאָס האָט שטן;

דירט אין שווייץ ,און נאָכן אונטעױ,
גאַנג פון זיין צייטונג ,אין דעם אייגע:
נעם יאָר נאָך ,אָפּגעפאָרן קיין רוסלאַנד,
וואו ער איו אינגיכן געשטאָרבּן) ,בּשעת
די װאַלן צום דרום;אַפריקאַנישן פּאַר.

לאַמענט סוף 7091

אי

חדי אידישע

פרייע פּרעסע" בּאַנייט געװאָרן א"ר פון

ה .און איז געגאַננען בּלױון עטלעכע

װאָכ 9091 52/ .האָט ה .אָנגעהױבן
אַרױסצוגעבּן חדי יודישע פּאָהן" צוערשט
האַלבּ:מאָנאַטלעך און אומזיסט און זינט

0

אַלס ײװאָכענבּלאַט

פאַר יודישע

|אינטערעסען אין זיד:אַפריקא בּכלל און.
אין טראַנסװאַאַל בּפרט" און אַלס אָפַי

ציעלן | אָרגאַן פון דער

ציניסטישער

פעדעראַציע אין דארוַםפּ+ריקע2// :
- 2ו-וש 3191 1/איז זי אַרױסגעגאַנ:

'גען טעגלעך ,דערנאָך עטלעכע װאָכן
האַלבּ = וועכנטלעך ,בִּיו זי האָט זיף

וו 22/אָפּגעשטעלט,

זינט דאַן האָט

=

הערש

+

ר 0618

ה .זיך צוריקגעצויגן פון דער זשורנאַג  -אויפזיכט און שיר ניט אױסגעשלאָסן
ליסטישער טעטיקייט און זיך אָפּגעגעבּן
| דער ציוניסטישער אַרבּעט,

געװאָרן (פאַרן אָנטײל אין דעם אומלע?
|

גאַלן צוזאַמענפאָר אין װאָראָניעזש פון

,אָס נײע װאָרט",6 ,
י .ש ,יודעלעוויץ ,אין ד
דעם װאַלרוסלענדישן פאַרבּאַנד פון די
ש--זטי
יידישע שילער") ,דאַן איַאָר צייט שטו=
הערש פּמו=-לובמאן = 052
דירט מאַטעמאַטיק אין װאַרשעװער או= +
) געבּ ,אין דאָיףפּאָמושע | ,ניווערסיטעט ,וואו אָנטײל גענומען אין
סטודענטנשטרייק ,צוליבּ דער פּאָליצייי:
ש-אַװולער דיסטריקט ,ליטע .זיין פּאָטער,

מאיר:דוד ,אַ ייד מאשַכּיל און אהַייסער |

שער

חובב:ציון ,האָט
זיך בּאַטיײליקט

אַװעק קיין שווייץ 8091 ,געענדיקט דעם
סאָציאַל:װױסנשאַפּטלעכן פאַקולטעט פוך

/אין דער העבּרעי?

| שער פּרעסע ,וי"

אַטמאָספערע

זשענעווער

אין /אוניווערסיטעט |

אוניווערסיטעט,

זינט | .9091

געלייענט אויף דעם פאַקולטעט לעקציעס.
 5191בּאַשטימט

זהמגיד" ,זהמליץיי

אַלס פּריװאַט:דאָצענט,

רי" א:א ,און אין
דרום אַ-פריקע,

סטאַטיסטיק און  1291אַלס אָרדינאַרער

פּראָפּעטאָר פון זשענעווער אוניווערסי+

וואוהין ער האָט

אַזױ:אַרום שוֹין  02יאָר אין דער

מהצפירה";/ ,העב2

טעט;

צוליב שלעכטע געשעפטן אױסגעװאַג .:פרעמד ,ווייט פון דעם יידישן געזעל:
דערט כּמעט מיט דער גאַנצער פאַמיליע . ,שאַפּטלען לעבּן ,מיט וועלכן זיך אַלצָג
מאָל געפילט אינערלעך פאַרבּונדן .אויף.
גֶעשריבּן אויך ידיש ,מסתּמא אַדאַנק
זיין זון בּנציון ה .צו י6אָר געגאַנגען זיין סאָציאַל = װיסנשאַפּטלעכער וועלט?
אין דעם חדר*מתוקן ,װאָס מ .בּ .שניי= | בּאַנעמונג האָבּן אדַעצידירנדיקע וויר:
דער (זע) האָט דאַן געוהאַלטן אין שאַוול,

קונג געהאַט די ווערק פון קאַרל מאַרקס,
אויך די שריפטן פון דעם בּעלגישן סטאַ' .

 ,59--1ווען זיין פאָטער האָט פאַר:
בּראַכט צום ערשטן מאָל אין דרום:

טיסטיקער קעטלע--.ליטעראַרישע טעטי?

אַפריקע ,געווען אויף קעסט בּיי אַ מלמך
און דערהויפּט זיך אָפּגעגעבּן מיט תּלמוד,

סטישן אַרטיק? (דעם איינציקן אין העב?
רעיִש! קעגן דעם אָרטאָדאָקסיש:העבּרעיישן
קריטיקער אליעזר .אַטלאָס (והציפירה".,

און גרינדלעך אויסגעלערנט העבּרעיִש;

געלע
רנט עס מיט תוספות ,מהר"ם שיף
וכּדומה ,געשמט פאַר אזַעלטענעם עילוי,

 -גלייכצייטיק געלייענט די העבּרעישע לי:

טעראַטור און אבַּיסל געלערנט רוסיש
און חשבּון ,נאָכן צוריקקומען פון פאָ:
טער זיך אַריבּערצױגן קיין װאַרשע,
וואו נאָך אַ פּאָר יאָר געלערנט תּלמוד,

0

אָנגעקומען אין :6טן קלאַס פון

ושנ:י.
יעמי
צאָל
קייט אָנגעהױבּן מיט אַפּ

פרילינג ,)9981 .דאַן מיט אַן אָפּהאַנד לונג אין פראַנצויזיש וועגן דעם אַגראַר= -
קריזיס אין רוסלאַנד ;6091 ,דאָס יאָר

אָנגעהױבּן זיך אויך דרוקן אין יידיש,

אין דער ווילנער חפאָלקסצײיטונג"--דעם
אַרגאַן פון קבּונד? ,צו וועלכן פאָרמעל=
צוגעשטאַנען  5091אין זשענעווע,
געווען מיט אים אין בּאַרירונגען

הגם
נאָך

דער קאָלישער פילאָלאָגישער גימנאַזיע,
אַלס גימנאַזיסט ,נאָכדעם וי זיך בּאַ=
 3091זי געענדיקט מיט אגַאָלדענער מע?
דאַיל ,הגם געשטאַנען אונטער פּאָליצי? | פרייט פון דער ציוניסטישער .ווירקונג.

-
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=הערש

פון דער היים און פאַרלאָזט די ציוני:
סטישע קרייזלעך ,צווועלכע אָנגעהערט
בּיז 91.-81
ליציסטישע

יאָר ,פון דאַן איז
טעטיקייט.

זיין פּו= 

אין יידיש

פֿאַר2

בּונדן דערהויפּט מיטן חבּונד" ,אין וועלכן

ער האָט געהערט צום אינטערנאַציאָנאַ:

=

878

י

טינער זאַװאַנגאַרדײ ,קראָקעװער/ .סאָ:

ציאַל:דעמאַקראַט" ,בֹּשׁעת מלחמה ,פון

סוף  6191בּיז פרילינג  7191צוזאַמען מיט
דוד אײינהאָרן און ד"ר נאָכימסאָן אַרױס?
געגעבּן אין זשענעווע אצַווייוועכנטלע2

כע יידישע צייטשריפט ידי פרייע שטי+
מע" (געדרוקט מֿיט אקַליין האַנֿט?מאַ:
|ינדל און אויס מאַנגל אין יידישער
ש
שריפט געזעצט איינציקע .עמודימווייז),
וועלכע איז אונטערגעגאַנגען נאָכדעם
וי די יידישע סאָציאַליסטישע אַרבּעטער
און אינטיליגענץ אין מערב-אײראָפּע

ליסטישן פליגל ,הגם קײנמאָל ניט גע:
ווען גלײכגילטיק צו די ספעציפישע
פּראָבּלעמען פון דעם יידישן לעבּן ,זיך
בּאַטײליקט כּמעט אין אַלע צענטראַלע
אױסגאַבּן פון זבּונד" זינט  ,6091געווען
מיטגליד פון דער רעדאַקציע פון די
-בּונדישע זמ"בּ ,אַרױסגעגעבּן לעגאַל אין

רעערץװא=ָלוציע
האָבּן נאָך דער .מ

זיךף

ווילנע (זנייע צייט" ,צײט:פראַגען" א,

קין

רוס?

אַנד ,).פון דער ועכנטלעכער /צייט"
אין פּט"בּ ,וואו ה .האָט  3191פּאַרבּראַכט
 4חדשים ,געדרוקט פּובּליציסטישע אַר?
טיקלען אין דער װפאַלקסצײטונג" ,חלע:
גענספראַגען" פאַר און נאָך דער מלחמה,
א .אַנד ,צופעליקע בּונדישע אױסגאַבּן ,
בּאַרירנדיק דערהויפּט די פּוליש:יידישע
בּאַציונגען (געווען אלַעגנער פון פאַר?

שאַרפן זײי ,למשל ,קעגן אקאַַנטר:בּאַי?
קאָט) ,די פראָגן פון יידישער עמיגראַ?
ציע ,די יידישע נאַציאָנאַלע פראַגע,
דעם פּאָליטישן קאַמפּ אין רוסלאַנד ,די
סאַציאַלע בּאַוועגונג אין מערב:אייראָפּע
אאַז"וו ,אים געהערן אויך אפַּאָר אוֹיפ?

מייסטנטיילס צוריקגעקערט

וןנדערע
אַ--זאי
ּד,
בַנ
לא

אױסגאַבּן פאַר:

עפנטלעכט  --אין יידיש אין פ"ג /די
וועלט" ,װילנע :זדי קאָאָפּעראַטיווע בּע:
וועגונג" ,אונטער זיין שטענדיקן פעדער2

נאָמען פּ .ליבּמאַן ( ,1191ז"ז / ;)27די
אידישע עמיגראַציע--א הר גרויס ,אייגענ?
אַרטיגקײט ,סבּות ,בעדייטונג און רעגו=
לירונג ,מיט  73טאַבּעלען און  7דיאַ2

גראַמען" ( ,3191זײז  --)062אַ בּאַאַרבּעטונג
פון זיין דאָקטאָר-אַרבּעט אין פראַנצויזיש
"נ6זס(ג'6
ג

+חגזזס 1טן  ,61געקרוינט |

פון דעם זשענעווער אוניווערסיטעט מיט
דער טרעמיע פאַר דער מענטשלעכער

געאָגראַפיע ; .דאָס װערק האָט אַרױסגע.:

רופן גארַויסן אינטערעס אין דער גאַג:
רופן פון זפּונד" ,זינט  2191געדרוקט
אויך אַ ריי אַרטיקלען אין דער פצוקונפטי  .צער אײראָפּעיִשער פּרעסע ,און די פּוי
לישע צייטונגען האָבּן אים אפילו גע
איבּער יידישער עמיגראַציע און אימי:
גראַציע ,,איפער אַלגעמײנע פּראָבּלעמען ווידמעט ארַיי לייט:אַרטיקלעןן; עס איז
פון דער יידישער אבַרּבּאעַטעורוע=גוֹנג
אויך איבּערגערעפערירט געװאָרן אין
| אין רוסלאַנד ,אינטערנאַציאָנאַלע פראָגן/ ,אַ סעריע אַרטיקלען אין ודויעכנטלעכע
אַרויסגערופענע דורך דער מלחמה ,אי

בּיילאַגעס צוֹם קפריינד" ,װאַרשע ---.2191

בּער דער ידישׂער בּאַפעלקערונג אין

געווען מיטגליד פוּן דער רעדאַקציע פון

פּוילן אאַז"וו .,עטלעכע אַרטיקלען פּאַר?

עצם
4

עפנטלעכט אין דער ?אידישער אַרבײ?
טער וועלט" א"ר פון א .זשאַ,קס ,װדאָס
פרייע װאָרט? פון דוד פּינסקי ,אַרגע?1

מאסנסמח ,,אַרױסגעגעבּן פון אויסלענדישן
קאָמיטעט פון אבּונד" אין זשענעווע פּאֲורּ

האאהאטסס אוֹן

181 1101אקסטצ ן

דער רעװאָלוציע ,נאָך דער מלחמה קאָ:

|

סים 8
=

=
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הערש --הערשבערג

רעספּאַנדירט אויך אין די רוסישע טעג

דעם קאָמיטעט אין זשענעװװע לטובת
דער יידיש:וועלטלעכער שול אין פּוילן

דערהויפּט ועגן דער פעלקער:ליגע ,אַ
געוויסע צייט גענומען אָנטײיל אין דעם

און שטייט נאָענט צו דער אַרבּעט פאַר

לעכע צייטונגען או 6002חתסם און חצת,

דעם יידישן װיסנשאַפּטלעכן אינסטיטוט,

ווילנער אָרגאַן פון די פּ ,פּ .ס426510 .
(- ,)80---7091זיינע װיסנשאַפטלעכע אַר+

בּעטן (פרויען:עמיגראַציע ,פינאַנצן ,סאָ?
ציאַלע פּראָבּלעמען) זיינען געדרוקט אין .

פראַנצוֹיזיש ,אין זשענעווער ,לאָזאַנער און
פּאַריזער צייטשריפטן (צו דערמאָנען
איז זיין אָפּהאַנדלונג איבּער דער שטערב:
לעכקייט מלחמה:צייט אין די נײטראַלע
אין

לענדער,

4311

646

40660682

8סט )120014 )6060און אין ארַיי בּאַ:

זונדערע אױסגאַבּן ,פון וועלכע ספּעצל:
על ציוידן האָט אשַייכות די בּראָשור 

הערשבּערג אברהם-שמואל (כ"בּ
) געבּ .אין קאָל?
טבת תּרי"ט---
נע ,לאָמזשער געגנט ,בּיי דער פּרייסי:
שער גרענעץ ,אין אמַיוחסדיקער משפּחה- ,
אוַראייניקל פון ר' לייבּ כּהן דעם קאָל=
נער רב ,פון  5יאָר אָן דערגויגן גע:
װאָרן אין חדרים און בּתּי:מדרשים אין
װאַרשע ,וואו זיין פאָטער איז געװען
פאַרװאַלטער פון דער גרויסער טאַבּאַק? 

פאַבּריק פון זיין פעטער זוסמאַן יעבץ
(דעם פאָטער פון זאב:װאָלף יעבץ) ,אי
נעם פוּן די אָנגעזעענסטע

גבירים און

1 6+ען 600910620102
6
לומדים אין פּוֹילן ,די סביבה פון יעכצעס
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:
ל
ע
ּ
ב
,
ג
ר
ע
ּ
ב
מ
ו
ל
ּ
ב
.
ה
:
ן
ע
מ
י
נ
ָ
פּסעװדא
װאַרשע אַ בּאַזונדערן קװאַרטאַל ,מיט
חלומות ,פּ ,ל ,.א .פעדער ,פּ( .אָדער ג ).דער פאַבּריק מיט די פילע אָנגעשטעל=.

(אין רו2

סיש) ,לובּאָמיר שאַװעלסקי און ל .שי

טע ,מיט דעם אייגענעם בּית:מדרש ,מיט

(אין פּויליש) 7091--.געווען אין װאַרשע

פאָרשטײיער פון דער יידישערי סעקציע

דעס גאַנצן שטרענגן אָרטאָדאָקסישן רע?
זשים ,מיט יעבצעס זין די לומדים און

לעמאַנסקי

אוֹן אַקאַדעמיקוס

משכּילים ,האָט געהאַט אגַרויסע װיר;

אין דעם ?אוניווערסיטעט פאַר אַלעמען",

קונג אויף ה .העבּרעיש און תּנך האָט
ער געלערנט אַלײן ,די פרעמדע שפּראַכן
בּיי פּריװאַטע לערער ,זיך פלייסיק צו2

מיטגליד פון װאַרשעװער קאָמיטעט פון
ץבּונד" ,פון צ .בּ ,פון די אויסלענדישע
בּונדישע אַרגאַניזאַציעס און פון אויס?
לענדישן קאָמיטעט פון זבּונד" ,איניציאַ2

טאָר פון דער לעצטער גרויסער אַרױס:
טרעטונג פון קבּונד" פאַר דערמלחמה --

דעם אַלגעמײנעם שטרייק קעגן דעם בּײ?

ליס?פּראָצעס ,3191
דער

חבּונד" אויף

פאָרשטײיער

פון

אינטערנאַציאָנאַלער

געכאַפּט צו דער העבּרעישער ליטעראַ:
טור ,צו דער דייטשער פילאַסאָפיע ,צו
דער רוסישער און פּוילישער בּעלעטריס:
טיק און זיך אױסגעבּילדעט צו דעם טיפּ פון
אַן אַלטן העבּרעיִשן משכּיל פון אעַרנסטן
כאַראַקטער מיט אכַאַאָטישער ניט פאַר:
ענדיקטער

סיסטעמאַטישער

פילדונג,

סאָציאַליסטישער קאָנפערענץ אין צי2
מערװאַלד  ,5191בּשעת דעם הונגער אין
רוסלאַנד רעדאַקטירט אצַײַטשריפט אין

סער קריזיס אין דער טעקסטיל:בּראַנזשע

פראַנצויזיש סמ/0/ג!  1צו שאַפן אַגִינ?

,9

סטיקע שטימונג פאַר דער הילפסאַקציע
לטובת

די הונגערנדיקע.
1

פאָרזיצער פון

0

חתונה

געהאַט

קין בּיאַליסטאָק ,

געװאָרן פאאַַבּריקאַנט ,אָבּער דער גרוי:
װאָס האָט אַראָפּגעשװענקט פון

פּלאַץ כּמעט אַלע ייִדישע בּיאַליסטאָקער

פאַבּריקאַנטן ,האָט אויכב אים רויַנירט.,

12

:

.

|

הערשבּערג

זינט ר' שמואל מאָהליעװער איז געװאָרן

רב אין בּיאַליסטאָק ( ,)3881איז ה .גע;
ווען זיין מיטהעלפער אין זיין אַגיטאַציע

פאַר חִיבּת ציון ,געשריבּן די קול:קוראס,
קאָרעספּאַנדענציעס .נאָכן שליסן די
פאַבּריק

בּאַזוכט א"י,

וואו פאַרבּראַכט

 8חדשים און זיינע אֵיינדרוקן פאַר.

עפנטלעכט אין זיינע װערק װמשפּט
הישוֹב החהדש בארץ ישראל" (וױלנט,
תּרס'א ,ז"ז  ,)781און ײבּארץ המזרף"
( 2בּ .אַלס הוספה צום זהזמן" תּר"ע,

זיז  ,)525אין משך פון תּ
תרס"
ּג,ר -
ס"-ה

געדרוקט אין חהצפירה" ,אויך א"פ ,אַ
בּאַזונדערע רובּריק חמה יפעל ישראל"--

וועגן דער פּאַליטיש?עקאַנאַמישער לאַגע

פון יידישן פאַבּריקאַנט און סוחר ,אין

סאָקאָלאָווס והמאסף" תּ
זרסט"גפ -ו-סים

|
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אָלאָגיע זיינען אויף גאַנץ נײע זעלב,

שטענדיקע יסודות אוֹן האָבּן גאָר אַ
גרויסן װערט פאַר דער חכמת ישראל,
אין יידיש האָט ה ,ניט האָבּנדיק קיין.

פאַרלעגער ,קיין בּיכער ניט געשריבן.

 341האָט ער אַרױסגעגעבּן אטַעג:
לעכע צייטונג א"ט װבּיאַליסטאַקער טאַ:
געבּלאַט' ,װאו עס האָבּן די ערשטע
צייט מיטגעאַרבּעט משה טייטש און דן
קאַפּלאַנאָװיטש און דאַן האָט ה .אַלײן
שוין געשריבּן און רעדאַקטירט די צי;

טונג ,ער בּאַטײליקט זיך אויך פון צייט
צו צײט אין פּ .קאַפּלאַנס ודאָס גײע 

לעבּן" ,װאו ער האָט צ"א  4291אַלס
ענטפער ד"ר ח .זשיטלאָווסקין געגעבן

אין אַסעריע אַרטיקלען דעם תּמצית
פון -דער נײיער בּיבּלקריטיק ,טעטיק

מעסקני חובבי ציון הראשונים" .אַרבּעטג.

אין בּיאַליסטאָק אַלס כּלליטוער ,מיט
עטלעכע און דרייסיק יאָר צוריק גע:
גרינדעט צוזאַמען מיט ד"ר כאַזאַנאָװויטשן
אַ זחברה תּוֹרה" ,וואו געלייענט לעקציעס
איבּער יידישע געשיכטע ,יידישע וועלט?
אויפפאַסונג ,מדרש; די לעצטע  7יאָר
פאַר דער מלחמה געווען פאָרזיצער און

פון דער יידישער קולטור:און ראַסן:גע:
שיכטע זינט די אורעלטסטע צײט בִּין

הייבּ דייטשע אָקופּאַציע געגרינדעט דעם

דיק אויף אַװערק אין העבּרעיִש װעגן

דער מאָדערנער װיסנשאַפּטלעכער
אָריע פון דער

טע:

טעקסטיל = אינדוסטריע,

איז ה ,אַרײנגעצױגן געװאָרן אין װיסן;

שאַפּטלעכע פאָרשונגען װעגן דער יידי.
שער טעקסטיל:אינדוסטריע אין די אַלטע

עפּאָכן און געקומען צו דער פאָרשונג

דער חתימה פון תּלמוד ,אויף װעלכן

געבּיט ער האָט שוין פאַרטיק אגַרויס

ווערק איבּער  002דרוקבּויגן ,פון וועלכן

פּראָבּעיקאַפיטלען

פאַרעפנטלעכט

אין

חהקדם" תּרס"ט ,בּן-אביגדורס זבּיבּליותּיקה

הגדולה" ,תּרע"א ,חהעתיד" ב' ,התקופה",
| ,ח ,ייב
י"ג ,כ"בּ ,אהדביר" ,
א אַנד.
פ
ו
ן
זיין װערק װחיי התרבות
ל
בישויא בּתקופת המשנה והתּלמוד" איז
אין .בּוכפאָרם דערוויילע אַרױס בלויז
דער  1בּ .פהארג ותּעשית הארג" (פ"ג

א .י .שטיבּל ,תּרפּ"בּ) ,ה  --ס אַרבּעטן

אויפן געבּיט פון דער יידישער

אַרכע;

לעקטאָר

פון װחובבי

חוועד הקהל" און אים

שפת עבר" ,אָב
רעפּרעזענטירט

פאַר דער דייטשער מאַכט ,די לעצטע
יאָרן אינגאַנצן אָפּגעגעבּן זיינע וויסן:

שאַפטלעכע

אַרבּעטן -- ,ניט אידענטיש

מיט ה ,איז ש .ה
ערשבּערג ,דער
מחבּר פון די בּי
כ
ל
ע
ך
א
װ
י
אַזױ די"

שריפט? שפּראַך האָט זיך אָנגעהױבּען

אַנטװיקלען" און חדי פאַמיליע בּיים אור?
אַלטען מענשען ,די געזעלשאַפטליכע
אָרדענונג און דער אָנהוֹיבּ פון אַ מלוכה",
פאַר דער אױסגאַבּע פון דער װחברה
מפיצי השכּלה" אדער אָנהױבּ פון דער

מענשליכער

קולטור" (פּט"בּ,

 ,9191צן

ז"ז .)61
1
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הערשמאַן מרדכי (מאַקם) (שבּת | אױיסגאַבּן פון שיקאַגאָ ,װי די טעגלעכע.
הגדול == 1981
) געבּ ,אין  .װװועַלטײ א"ר פון ק ,מרמר און די זמ"ם /
בּאַרדיטשעװ ,קיעווער גובּ ,,אין דער
פאַמיליע פון אַן אָרעמען בּעל:מלאכה,בּין  41יאָר געלערנט אין חדר ,בּיז 91

פון דער שיקאַגער גרופע ינגשײײַיישט /
דיכטער

זאין

נעבּל",

פיוגענד",

זרעזאַ=

יו

נאַנס" ,קיונג שיקאַגאַ" ,קאיניינעםי- ,
ה!ַרץ (האַרץ) בּנימין (א1881/

געווען אעַקסטערן 1191 ,פאַרלאָזן רוס?
) געבּ .אין קוטי ,גאַליציע ,יוג
לאַנד און אַװעק קיין לאָנדאָן ,ווא .7191
אָפּגעדרוקט זיינע ערשטע לידער אין גערהייט געקומעָן קיין ענגלאַנד אַלס.
?דער צייט ,/געווען אויך אַ שטענדיקער

אַרבּײטער

אַגענט פון דייטשע פ"גן,

האָט גענומען

מיטאַרבּעטער פון עדעם
אאַָןנטײל אין דער ציוניסטישער בֹּאַ=
.
ג
נ
ו
ל
מ
ַ
ַ
א
ז
א
ך
י
פריינדש , אַרױסגעגעבּן או
וועגונג ,אויך אין פאַרשיידענע ידישע/

פון זיינע לידער אליאןָנדאָף
/
| הערשעלע ---געווען רב און רבּי אין

ליסקע .זיין בּיאָגראַפיע און סיפּורים וועגן.

=נעמונגען
|אקוולנטוטרער

אין לאָנדאָן.

 0פאַרלאָזט ענגלאַנד און אַלײן אָנ/ 5
געהוֹיבּן אַרױסצוגעבּן בּיכלעך ,אין דער

אים איז אַרױס אַנאָנים אויף יידיש א"ט .צייט פון דער וועלט:מלחמה געדינט אין

עדרכי הישר והטובי (מונקאַטש,)1191 ,
/

מיטטיילונג פון יקותיאל גרינװאַלד

הערשענהאָרן נחמיה --
געווען ראַבּינער אין קאָרעץ,

האָט זיך

בּאַטײליקט אין ,קול מבשף" ,ואו ער
פנטלעכט אסַעריע פון
ע"א
אטר צ
הפאָ
 81אַרטיקלען ( )0781א"ט אדיע ערציע:

הונג פון אזַוהן  --פּעדאַגאָגישע בּריעפע,איבּערזעצט פינים רוסישען",

עװאָס איז

אַזוֹינס דיננער אוג בּליטץײ אאַז"ו,
ה .ד ,ליפּפּא, ,אסף המוכיר" ,ז5116 .

הערשפילר בּתיה (בּעסי) (שִ|ס2
0

) געבּ ,אין קאַמענאָ:

--.

/

דער אַרמײ ,אויך אַלס פאַרשפּױײטעױײ
פון בּיכער ,בּיסלעכווייז אַנטװיקלט זיין .

אייגענעם פ"ג ,ועלכער אין איצט אי?

נער פון די בּאַדײטנדסטע אין בּערלין,

אויפן יודאַיִסטישן געבּיט.
אַרוױיסגעגעבּן

אין דייטש

האָט צ'א
חיים בּלאַכס

חגעמיינדע דער חסידיםי/ ,פּראַגער גוֹלִם",

;אָסטייִדישער הומאָר" ,קהערש אָסטראָ

פּאָלעױי ,זאיוואַעל דער גאָטטעסײקעמפּ?

פער" ,גרונװאַלדס (1ע) נסטסוחגן ,א .צ- .

אידעלסאָנס גרויסן ?אוצר נגיגות ישראלי
(געזאַנגען פון תּימנישע.,
ספרדישע ,בּאַבּילאַנישע יידן) ,מיועסעס

פּערסישצ.,

+

 = -בּראָד ,װאָלין ,אין אַן אַרבּעטער=פאַמיליע,

(זע) יידישע גראַמאַטיק ,איבּערזערזעצונ=-.

!= און מלמדים 4191 .אױסגעװאַנדערט קיין
אַמעריקע און זינט דאַן װאוינט זי אין
שיקאַגאָ ,װאו זי האָט די ערשטע צייט

בּערגענומען די יידישע אױסגאַבּן פון
דעם איידישן קולטור:פ"ג" און דעם פ"ג
די ;צייט" ,ה--ס פּריװאַטע בּיבּליאָטעק- .

| עפנטלעכט לירישע לידער אין פאַרשַיי:

אַ 00032בּ ,,אַנטהאַלט אויך די וועױטפולע

עלעמענטאַרע בּילדונג ,יידישע און אֵל( :גען פון פּרץ ,ש"ע ,אַנ--סקי ,בּערגעל?
געמיינע ,בּאַקומען בּיי פּריװאַטע לערער סאָן א .אַנד ,אויף דייטש ,האָט אויך אי+

געאַרבּעט אין שאאַַפּ ,זינט  8191פאַף:
דענע ניוײיאָרקער צייטשריפטן ,וי חדער
קונדס",

חדער פריינד" ,חדי פעדער",

עִ-פ ,אַ .ש,",

שפּראָלעטאַרישע

שטימע",

| זפרייהייט" ,דערהױפּט אָבּער אין די

װאָס ציילט שוין בּיי היינטיקן טאָג בי"
קאַלעקציע בּיכער פון פּאָרגעס אין לימ
ציג ,וועלכע איז זייער רייך מיט אַלטע.
יידישע אױסגאַבּן פון זא יר"ה אָן.

מאָריס מײיער ,אין ,דער צייט" ,האַרבּסט ,5291

| =

888

! װאַגמאַן

יהחושע (--4381ט)2191 22/

געבּ ,אין קיעוו ,בּאַקומען אַ טראַדיציאָ=
נעלע יידישע דערצינג ,האָט ער זיך
שפּעטער גענומען צוֹ השכּלה און ,װאוי?
נענדיק אין אָדעס ,זיך בּאַטײליקט אין
חהמליץ און חקול מבשר" (?) 8781 ,איז
ער אַװעק קיין אַמעריקע; טראָץ זין
גרויס לומדות ,וועלכע האָט אים געגעבן
די מעגלעכקייט לייכט צו װערן איינער
פוֹן כּליקודש אין נ"י ,װי אַרב ,אמַנהל
פון אַתֹּ"ת ,האָט ער אָבּער געזוכט אַ

=

||
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אַלץ אַ ראַדיקאַלע שטעלונג ,אַרום - 5981
האָט ער געפּרװװוט אַרױסגעבּן אטַאָג=
בּלאַט ,דער טעגליכער טעלעגראַף",
אָבּער דאָס האָט לאַנג ניט אָנגעהאַלטן.

דאַן האָט ער פאַרלאָזט נ"י ,אגַעװיסע
צייט מיטגעאַרבּעט אין דוד אַפּאָטהעקערס
חגעגענװאַרט? דערנאַך אַרױסגעגעבן צייפ

טונגען אין פאַרשײדענע שטעט ,װ2י9

לאַדעלפיע (,פילאַדעלפיער פּאָסט?,)8981 ,
(זדער שפּיגעל") ,שיקאַגאָ ,סינסיגעטי,

מינעאַפּאָליס א ,אַנד 9091 .זיך צוריקגע:

פּראָדוקטיוועדע בּאַשעפטיקונג ,און ווען
ד"ר משה מינץ און ד"ף אבּ ,בּראַטלאַװ?
סקי האָבּן אָנגעהױבּן אַרױסצוגעבּן די

קערט קיין נ"י ,בּיז זיינע לעצטע טעג
געבּליבּן טריי זיינע פרײע איבער?
צייגונגען ,פון זיינע פילע צייטוננגס=

פאַָלקסצייטונג",

ראָמאַנען זיינען אייניקע אַרױסגעגעבּן
געװאָרן אין העפטן אָדער אין בּוֹב?
פאָרם ,וי חדי אַריסטאָקראַטישע כּלה"

ניו:אַרקער

אידישע.

איז געערװאָרן דאָרט אמיַטאַױבּעטער,
האָט דער

ערשטער

אינגעפירט

דעם

פעליעטאָן אין דער יידישער פּרעסע פון  02( -ח') ,עדי שיינע טערקין" א ,אַגד,

אַמעריקע

שפּיגעל?.,

דורך זיין אָפּטײלונג

װאָהל זוסיא -- 0/5681

עדער

וואו ער פלעגט ויציק בּאַ:

טראַכטן דגיעשעענישן פון דער װאָך;
די דאָזיקע אַפּטײלונג איז געװאָרן זייער
 פּאָפּולער און האָט אַחױסגערופן גאָב? מאַכונגען (װוי לעאָן זאָלאָטקאָפס ,צױיבּער
שפּיגעל" אאַז"וו) 0981 .האָט װגוע,גריב?
דעט אַ װאָכנבּלאַט עדער טעלעגראַף,,

ג)עבּ .אין דאָרף בּערסיקאָ=

וויץ ,בּייסאָקאָליעץ ,פּאָראָליע .זיין פאָ
טער

(האָט געצויגן זיין יחוס פון דעם

בּאַרימטן ר' שאוֹל ואַהל און געהאַט,

לוט דער קבּלה פון דער משפּחה ,פון
אים בּירושה אַזילנערן טאַבּאַקטושקע=
לע מיט אוַענזל

און אַ מאָנאָגראַם) -

ואס איו אַרױס  5יאָר; געשריבּן אַלײן | האָט געהאַלטן אפַּאָסעטיע
סיי די

סיי די גייס פאַר דער צייטונג,

אַרטיקלען ,פּעליעטאָנען ,ראָמאַנען אאַז"ה'
און מיט

זיין הומאָר און סאַטירע

האָט

דער אַלטער װו .אין זיין אָרגאַן בּאַ5

קעמפּט די אָרטאָדאָקסן און די קהלשע
פאַרפירער מיט דעם בּרען פון אַיונגן
משכּיל ,בּפרט איז ער שארף אַרױסגע:
טרעטן קעגן דעם פּרווו איינצופירן אין
ניי די קאָראָבּקע אויף פלייש דורך די

מקורבים

פון

ר' יעַנקעלע

װילנעף

(ר' יעקב יוֹספא) ,און עלל גענומען צו

אין בּערסי=

קאָװיץ און שפּעטער אין אדַאָרף לעבּן

גריידונג.

בּיז  21יאָר

געלערנט

גמרא

בּיי זיין עלטערפעטער ,ר זלמן ראַפּאָג
פּאָרט ,אגַרויסן למדן ,אָבּער אוױך אַ
קענער פון רוסיש ,פּויליש און דייטש,
דערנאָך אַלײן  --תּנך און די מיטלעלטער:

ילעכע רבּנישע ליטעראַטור ,רוסיש אָנגע:
הויבּן צו לערנען--מיט דער הילף פון י ,מי
ליפשיצעס ווערטערבּוך  --ערשט צוֹ 71
יאָר ,דייטש צוֹ  02און פּוױליש --צו 044

פון די בּאַזוכן מיטן פאָטער בּיים רבּין
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ידערקענט און ליבּ בּאַקומען דאָס רייכע
זאַפּטיקע חסידישע יידיש און געשטעלט

זיך פאַר אַ ציל ?די שפּראַך צו רײניקן פון
פרעמדע עיעמענטן און פאַראיידלען זיי,
רד .ה .פאַרדייטשן ,כּדי זי זאָל װערן די
שפּראַך פון גאַנצן פאָלק אויך פון דער
אינטעליגענץ ,צו דעם צוועק צונויפגע:
שטעלט אַ פּראָבּע פון אַ יידישער גראַמאַ.
טיק

א"ט

אײנלײיטונג

צו

ידישע

שפּראַכלעהרע--אַ אָנהעצ גראַמאַטיק און

פאַסט איין פאָללשטענדיגע אָרטהאָגראַ:

פיע דער יודישער שפּראַכע מיט פיעל 88

פון דיקטאַנט וועגען פאַר יונגע און אַלטע2
רע קינדער צום אויסלערנען זייאאויסלעגען
אוג ריכטיג שרײיבּען יודישי (אָדעס,2981 ,
זי 0

דאָס װערקל אַנטהאַלט  3טײל;

דער 1טער בּאַהאַנדלט

און דאָס הױפּטװאָרט,

דעם

אלף-בית

דער :2טער די

אָרטאָגראַפיע און דיקטאַנט ,דער :3טער
בּרענגט (טײילמאָל גאַנץ אינטערעסאַנטע)
עטימאָלאָגישע דערקלערונגען פון אַלטע
יירישע װערטער מיט אטַונקעלן שורש,

הגם דער װערט פון דער אַרבּעט אי
וויסנשאַפטלעך ק
אנאַפּער,

איז זי דאָך

פאַר איר צייט גאַנץ אינטערעסאַנט ,כאַג

געהאַט,

|

|
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שוין מיט זיין אָפּגעדרוקטן.

בּיכל ,זייער אשַלעכטן קבּלת:פנים בי
| מענדעלע מוכר:ספרים ,האָט ער זיך צו:
ריקגעצויגן פון דער יידישער ליטעראָ;
רישער טעטיקייט און זיך אינגאַנצן אָפּ.:
געגעבּן דער פאָרשונג פון תּנך ,אויף
דעם גֶעבִּיט פאַרעפנטלעכט אַבּוך איט
יחקירות בשרשי הלשון ובכתבי הקדש"
(פּראָסקוראָו ,3191 ,ז"ז  ,)121וואויגענ?.
דיק זינט  2981אין פּראָסקוראָוו אַלס געי -
הילפּסעקספּעדיטאָר פון אַ צוקער-פאַבּ; /
ריק ,האָט ער גענומען אטַעטיקן אָנטײל
אין חיבּת:ציון און פון  ,0191נאָכדעם װוי
ער האָט צוֹליבּ קראַנקהײט (אַראָפּגעפאַלן
בּיי דער אַרבּעט פון אגװַאַלדיקער הייך)
פאַרלאָזן זיין פּאָסטן ,געווען אַמו'רשת
פון אָדעסער קאָמיטעט ,דורכגעמאַכט די

י
שדערלעכע

שחיטה אין פּראָסקוראָװו,

שבֹּת  9191 51/און אויף דער אוים:
פאָדערונג פון .דעם גבּי פון דער חברה:
קדישא אָנגעשריבּן ,מיטגרויס מסירת:גפש- ,

בּסוד אפילו פון דער אייגענער פאַמיליע
אויפן סמך פון אַלע מעגלעכע אָפיציעָ.:
לע דאָקומענטן און בּאַגלײבּטע עדות אַ

פּנקס פון דעם גרויסן פאָלקס:אומגליק

ראַקטעריסטיש ,װאָס דער צענזאָר בּאַר:
דאַך האָט געצוואונגען דעם פאַרפּאַסער שארית?הפּלטה פון דער פּראָסקוראָװער -
אַרױסצוּװאַרפן -עטלעכע זייטן פון דער  -געמיינדע .סוף דעצעמבּער  1291ניט די
הקדמה ,ווא עס זיינען אָנגעגעבּן גע :גרעסטע סכּנות נפשות ,גנבעגענדיק דעם.
װאָרן די מאָטיון ,װאָס בּאַװעגן דאָס זבּרוטש בּיינאַכט און אױסשטייענדיק
יידישע פאָלק אָנצושטרענגען אַלע זיינט
גרויסע צרות ,אַנטלאָפּן מיט דער פּאַמי:
כּוחות צו דערהאַלטן אאַיינהייטלעכע
ליע קוים מיטן לעבּן פון זיין חיים און /
שפּראַך ,כּדי ניט זיין צעשפּאָלטן צווישן
ענדלעך{ ,שִ1/ן  2291אָנגעקומען קיין.
זיך לױט די שפּראַכן פון די לענדער,
אַרגענטינע ,וואו בּאַקומען אפַּאָסטן  אַלס
שַול פון
אין וועלכע זי לעבּן ,אויך בּיי שלום; לערער פון העבּרעיש אין א
עליכט ,ראַבניצקי (וועלכע האָבּן דאַן
דער קאָלאָניע בּיאַליסטאָק ,לעבּן מאָזעס:
געדרוקט זייערע װערק אין דערזעלבער
וויל ,2291 .אַרױסגעגעבּן אַבּיכל /די
דרוקעריי ,בּיי דוכנא אין אָדעס) האָט געשיכטע פון פּראָסקוראָװער ,פילשטי:
דער יונגער יידישיסט ניט געפונען קיין נער און יאַרמעליניצער פּאָגראָמען" (מאָם
אויפמונטערונג .,און נאָכדעם וי ער האָט זעסוויל ,זיז  ,)87װאָס האָט אַגרויסן
און איבּערגעגעבּן

אים צוֹם זכּרון דעם
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װערט פאַר דער געשיכטע' פון דעם
יידישן חורבּן אין אוקראַיִנע ,אין סעפּ:
-טעמבּער  3291פאַרעפנטלעכט אין דער

הויבּן  3091מיט לידער און פּראָזע אין
דער /פ .אַ .ש" ,דעם אָרגאַן פון די
אַנאַרכיסטן ,אגַעוויסע צייט אויך געווען
טעטיק אין אדעַרנאַרכיסטישער בּאַװע=

אַ גרעסערע אָפּהאַנדלונג איבּער יוסף
קלויזנערס בּוך קישו הנוצרי" ,אין כּתב:

גונג אין פילאַדעלפיע און נ"י ,שפּעטער.

בּוענאָס:איירעסער שאידישער

צייטונג"

געווען רעדאַקטאָר פון דער ליטעראַרל:

יד--אַ בּאַנִד העבּרעיִשע אַרטיקלען אויכן

שער אָפּטײלונג אין חפאָרװערטס" ,גלייכ=

געבּיט פון בּיבֹּל -קריטיק (צ"א-וועגן
דער השפּעה פון ירֹמיהו הנביא איף

צײיטיק אנַאָענטער

שטעלן אין

יחזקאל ,װעגן די שװערע

ספר שמואל ,אין קאַפּיטל  81פון ישעיה,
וועגן די פאַרקלענערונגס :פאָרמען אין
; אַלטן העבּרעיִש ,וועגן משה רבּינו און
אליחו הנביא ,וועגן די היסטאָרישע מאָ? 
מענטן פון יום:כּיפּור און ראש *השנה,

וועגן גרייזן פון דער
בּיבּל :קריטיק
מסורה אאַז"וו),

לגבּי 

געשואוירענער

דער

ריכטיקער

װאָהלינער א .טא-- 7781 01/

יאָר--אויך רעדאַקטאָר פון דעם אָרגאַן
פון די פּ"צ עדער אידישער קעמפּפער",

בּיי  דעם יידישן לעזער אין רוסלאַנד
בּאַקאַנט געװאָרן מיט זיינע אַרטיקלען
אונטערן אַלגעמײנעם טיטל אלאָז:גרוסען

פון אַמעריקאַ" -אין די ווילנער פּ"צ-יס=
טישע אוכגאַבּן חדער פּראָלעטאַרישער
געדאַנק" און אפּאָרװערטס" און שפּעטער
מיט ד"ר * .װאָרטסמאַן

געבּ ,אין

אַלט?קאָנסטאַנטין , װאָלין .,קינדװויז גע:
|
לעבּט אין דאָרף,
שפּעטער

דערנאָך  ---אין משך פון קנאַפּע צװײי.

אין טאָגבּלאַט עדער פריינד",

) פּסעװדאָנים פון אליעזר
(לאַזאַר ,לואיס) לאַנדוי

מיטאַרבּעטער

געגאַן?

און.

צװאַמען

רעדאַקטירט די

טעגלעכע צייטונג חדער בּאָסטאָנער אַד:
װאָקאַט" ,װאָס איז אַרױס בּלויז אקַור,

צע צייט ,אצַוויי יאָר רעדאַקטירט דעם
זקענעדער אָדלער" אין מאַנטרעאַל--9191 ,

 1געווען מיטרעדאַקטאָר פון דער גרו:

גען אין חדר ,גע?

סער

ענדיקט דייידישע.

זיך אויך בּאַטײליקט אין חדעם טאָג",

קרוינישע פאָלקס:
שול ,געװען א
עקסטערן אזיְןשׁי?
טאָמיר ,געשריבּן
קאָרעס פּאָנ דעג צן

חדעט קונדס" (וואו צ"א אין אַ ר נוֹ
מערן זינט אָנהײבּ  3291פּאַרעפנטלעכט
אַ גרעסערע סאַטירע א"ט חפון קריסטאָפאָר
קאָלומבּוס בּיז הענרי פאָרד---אַנײיע גע=
|

און קלייניקייטן אין דער רוסישער פּרְאָ:

ווינציעלער פּרעסע ,זיך בּאַטײליקט אין
דער ציוניסטישער בּאַוועגונג 2091 .אָפּ2
געפאָרן מיט אגַרופּע חברים קיין אַמע?

ריקע מיטן צװעק צו גרינדן דאָרט אַ

קאָמונע ,געאַרבּעט אין אפאַַבּריק ,גע:
האַנדלט מצייטיטונגען,
אַלס אַגענט

פּ"צ:יסטישער

צייטונג

ודי צייט",

געפּרוװוט מזל

פון זינגער?מאַשינען.

זײן

ליטעראַרישע טעטיקייט אין יידיש אָנגע:

שיכטע אַזאַ פון די אידען איַןמעריקע,
צונויפגעשטעלט לוט די פּראָטאַקאָלען.
פון די זקני ציון") 4291 ,געפּרװוט
אַרױסגעבּן אַ צייטשריפט אין ידיש
אוֹן ענגליש א"ט זאידישע אינסטיטן:
ציעס" ,לעצטנס איינער פון די הויפּט?:
מיטאַרבּעטער פון דעם טאָגבּלאַט חניי .
װאַרהײט" א"ר פוֹן ל .מיללער ,געשריבּן
לידער ,סקיצן -,פעליעטאָנען ,פּובּליציס:

טישע אַרטיקלען,

אוֹיך א"פ אי װ--ר
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װא
װָה
אליָגער
ה--:
מאַן

טאָג:פעליעטאָנען

אין

| =ײטאָג" א"ט קאין שפּאַס און אין ערנסט"),
| עגאָ (פאַר לייכטע הומאָריסטישע זאַכן),

נשקובר און ליהונג:טשינג?פאָנג (אין
רחל'ס קדיש ,בּ ,קאַליש ,בּןף 

זקונדס"),

יוסף ,יאָסעפואָן ,ל .ל ,אין בּוכפאָרם:

אַ זאַמלונג ליריש?פּובּליציסטישע

פעליע?

ט|אָנען א"ט חגיפט און גאַל" (פ"ג גריי=
 זעל ,נ"י { )1191 ,אַ פּיצ-יסטישע בּראָשור.| קדער אידישער אַרבּײטער און דאָס אי
דישע פאָלק" (נ"י ,9191 ,ז"ז  ,)23צוזאַ=

י

|

:

|
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חהיום" א"פ פון י ,העפּטמאַן,

שהזמן?,

לעאָן ראַבּינאָוויטשעס

שטאָג" ,װוועג",

סאָקאָלאָוס
פ .מאַרגאָלינס /צייט"
טעלעגראַף" /מהיינט" ,זגרייגדח (א"פּ

אַלמוני) ,פאַרפּאַסט אייניקע דראַמאַטישע
יווערק ,װי קדי לעצטע חשמונאים" (פ"ג
זיבנה!; .אויפגעפירט )7

אדאָס בּעי.

נענדע הויז" (פ"ג רעזניק ,אויפגעפירט -
,)8

+דער שטרויענער אלמן  --מוז .

קאַלישע קאָמעדיע

(פ"ג א ,גיטלין; גע=

גאַנגען אין װאַרשע אַליין איבּער 003

מען 'מיט יעקב מאַרינאָוו רעדאַקטירט די מאָל ,)6191 ,קאליהו--מיסטעריע אין 6
3בענדיקע אױסגאַבּע זהומאָר און סאַ :סצענעסײ ,אין ווייסן פערז (פ"ג א ,גִיטף -אַװעק קיין איי.,
טירע" ,געווען איינער פון די פיר רע לין ,2291 ,ז"ז)5 ,
דאַקטאָרן פון דעם גרויסן ענגליש:יידישן | .פון װאַנען ער קאָרעספּאַנדירט אין
ענציקלאָפּעדישן וװערטערבּוך (פ"ג י /מאָמענט",
א .ל ,יאַקובּאָװיטש ,אין עהיינט"  22י ,פערלע,
סאַפּירשטײן ,נ"י ,)5191 ,איבּערגעזעצט
אין ליטעראַרישע בּלעטער"., 62--52 ,,
פון רוסיש בּער בּאָראָכאָװס קאונזער

פ|ּלאַטפאָרם? פאַר זבּאָראָכאָוס שריפ:
טע" צו װעלכן בּוך אויך געשריבן
בּאָראָכאָווס בּיאָגראַפיע ,אַלס | דעלעגאַט.
פון די פּ'צ זיך בּאַטײליקט אין דעם
ערשטן יידיש:אַמעריקאַנישן קאָנגרעס,

| = װאָהלמאַן יהודה-ליבּ (כ"ו כּסלװ
) געבּ .אין קאָנסקאָ?

יתּרמ"א--

װאָליע ,לובּלינער געגנט .זיין פאָטער,
מענדל װו ,,איז דער מחבּר פון אַ ריי
מאמרים

היסטאָרישע

און חיבּורים

אין

העבּרעישע אָרגאַנען ,בּין  02יאָר גע:

= לערנט תּנך ,ש"ס א פּוֹסקים ,אױף.
אַלגעמײנע געגנשטאַנדן,

דאַן זיך בֹּאַ=

זעצט אין װאַרשע ,געװען אָנגעשטעלט

װאָהלמאַן .ישראל=מאיר ()* 1281
 )3191/געבּ .אין מינסק,

זיין פאָטער איז געוען אַ ייד אַ למד. ,
װאָס האָט אויס ליבּע צו פּראָסטער ארי
בּעט געװאָרפן דאָס מלמדות און געװאָרן. .
אַ װאַסערטרעגער .פון קינדווייז אויף

אַרױסגעװיזן גרויסע פעיקייטן ,פון  5בּיז 
י6אָר געלערנט אין חדר ,בּיז  21יאָר--
מיטן טאַטן תּנך און גמרא ,צו  71יאָר
אַרײן אין דער ישיבה פון ;אַלטן בּית?
מדרש" ,וואו ראש:ישיבה איז דאַן געװען -
דער חריף רי יוסף קאַידאַנאָװער ,דערנאָך
 3יאָר געלעױנט בּיי ר' לײיבּ דיבּוטין.,

אָנגעהױיבּן צוֹ האַלטן דרשות אין בֹּתִּי?

אַלס בּוכהאַלטער און שפּעטער אויך אַלס | מדרשים און שטאַרק דערמיט אויסגענומען -

פאַרװואַלטער אין מאָר אַזאָווס מאַנופאַקטורש
לאַגער .זינט  3091געשריבּן פעליעטאָ

|און ניט אויפהערנדיק צו לערנען תּלמוד

און פּוסקים ,זיך אויך גענומען צו השכּלה.,

נען ,און דערציילונגען אין די העבּרעישע -און

ידישע

צייטונגען,

װי

?הצופה"

(איפּ יהלו"ם א סעריע פעליעטאָנען א"ט .
זמכתמבים

| פהיוםיי

מרחוב האוזים"),
איר

פון 

; :הצפירה",

ח ,זאַגאָראָרסקי- ,

 (5לוט

ד,ור

וסופריו"י---ט"ד  -תּמוז
רבניו
געקראָלאָג אין  ,הייגט"---

תּקפ"ח ,לוט דעם
געשטאָרבּן צו  69יאָר; אונזער דאטע איז לױט
װ--ט אײגענער אָנגעצונג פאר דער ערשטעה
אױיסנאַבע פון

לעקטיקאָן"' ,

805
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װאָהלמאַן

פלייסיק געלערנט רוסיש און דייטש .ער
איז געווען איינער פון די פּיאָניערן פון
דער

השכּלה:בּאַועגונג

אין מינסק און

איז אױסגעשטאַנען אין דער יוגנט אַ סך
רדיפות פאַר זיינע זאַפּיקורסות" ,װאָס ער
האָט אַרױסגעװיזן ,דערהויפּט בּיים לער:
נען מיט זיינע תּלמידים תּנך .ער האָט

זיך אָבּער ניט געלאָזט אָפּשרעקן און
געטאָן

װײטער

זײן אױפקלערערישע

אַרבּעט ,פאַר זיין דרשה ישפתי צדק"

לכּבוד דעם אַרױפּשטײגן אויפן טרוין פון
אַלעקסאַנדער  11האָט ער דורכן מינטקער

|

|

|

|
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אַלײן אוֹיף אבַּוידעם:שטיבּל אין דער
גרעסטער נויט ,בּיז מ'האָט אים אַריײינ:
|גענומען מאיוןשב:זקנים און דאָרט האָט
ער שטיל געצאַנקט ,פאַרגעסן פון אַלע?
מען ,בּין ער איז אין אַ פּאַר יאָר אַרום
אױסגעגאַנגען ,װו ,איז געווען איינער פון
די געציילטע משכּילים ,װאָס אין גע=
שטאַנען זייער נאַענט צום פאָלק ,געלעבּט.
עמע מאַסן און /
ָןרדי
אויש
שטענדיק צװ

אויסגעצייכנט געקענט זייער לעבּן ,דאָס
האָט אים אויך בּאַוואויגן צו שרייבּן אין

יידיש,

צװישן זיינע איבּערגעבּליבּענע

כּתבים (װאָס אַנטהאַלטן צ"א קאַפּיטלעך

גובּערנאַטאָר קעללער בּאַקומען פון גראַף
װראַנגעל אדַאַנק:בּריוו מיט  05רובּל

פון זיין אַװטאָבּיאָגראַפֿיע און זכרונות,

אַ מתנה .ער האָט געשריבּן זייער אַ סך

געשריבּן לוט דעם פאָרשלאָג פון שאול

מאמרים אין די העבּרעישע צייטשריפטן,
וי חהמגיד"י ,אהעברי" ,פהקול" ,והמליץיי,
;הצפירהף ,און אַליין אַרױסגעגעבּן 5681
אַ זשורנאַל זהכּוכבים" ,אין וועלכן עס
האָבּן זיך בּאַטײליקט די אָנגעזעענסטע
העבּרעישע שױיפטשטעלער פון יענער צייט ,ואַרום  3481אין גראַמען ,װאָס זאָלן
אָבּער אין אשַרפה זיינען אומגעקומען זיין זייער אינטערעסאַנט הן לוט זייער.
אינהאַלט הן לוט זייער שפּראַך ,מ'גיט
די עקז .פון |דעם 1טן הי צואַמען מיט
דעם אַבּאַנעמענטט:געלט און ו-.ס אויך איבּער ,אַז צוזאַמען מיט נפתּלי
גאַנצן פאַרמעגן און פון דאַן אָן האָט המשכּיל לאיתן זאָל װו ,האָבּן פאַרפאַסט
תּחינות ,װאָס זיינען געדרוקט געװאָרן
ער מע ניט געקענט קומען צוֹ זיך .אַלס
איינער .פון די בּאַרימטסטע העבּראַיַסטן
אַנאַנים ,אין 075קער יאָרן פון פאָריקן
אין מינסק ,איז ער געוען לערער פון יר"ה און אפשר איך פריער האָט װ,
העבּרעיש אין די אָנגעזעענסטע הייזער ,געדרוקט אין ווילנע פאַרשיידענע ספרימש.
האָט אויך געקענט גוט דייטש ,אָבּער לעך אויף יידיש ,װי װחסדי אבות" --
גינזבּורג פאַר די זמ"ב 6אנס,611

אויך

בּאורים צו תּנך און אגױדה ,העבּרעיש?
רוסיש:דייטש וװערטערבּוך) האָט זייעף
ממונה מיכל ראַבּינאָװויטש געפונען אויך.
געשריבּן
אַ העפט ח+שפּאַס:תחינות",

אויף דער עלטער איז דער פּיאָניער פון

אויף פּרקי אבות ,חמקורי מנהגים" --

דער השכּלה אַרױס פון דער מאָדע און
איבּער די פאַרשיידענע מנהגים בי
זיך געמוזט דורכשלאָגן מיט גראָשענע .א ,אַנד ,מ-ישרײיבּט אים אויך צן די
לעקציעס .אויפן :08סטן יאָר פון זיין קאָמעדיע חווייבּערשע קניפּלעך" ,װאָס
לעבּן האָט ער שוין מער קין כּוֹח גיט
האָט בּשעתּו געהאַט אַ אומגעהײיערן
געהאַט צו לערעריי ,און דער קראַנקער  -ערפאָלג בּיים עוֹלֵם ,אָבּער די אױסגאַ:
זקן ,װאָס האָטגעהאַט אַ סך הונדערטער
בּע ,װאָס מיר קענען ,א"ט אדער חרם
ך
ישילער אין דער גאַנצער װעלט ,אוי
דרבּינן גרשון אָדער דיא וײבּערישע
אַן אייניקל אַ בּאַוואוסטן געלערנטן אין
קניפּלָךְ  /איין טהעאַטער אין פינף אַקטען
פּאַריז ,האָט זיך געװאַלגערט איינער
אין גריימען געשריבּען  /די מעשה האָט זיך

יידן,
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װאָהלמאן  --וואר'מאן---ואולף.

|

| גִטראפין אין א קליין שטעטיל אין קליין

פּוֹלין (װאַרשע ,דרוק יוסף לעבּענזאָהן,

 ,2ז"ז  ,)84שפּילט זיך גאָר אָפּ אין
אחַסידישער סביבה .און איז געשריבן
אין אַזאַ  ספּעציפיש פאָלקסטימלעכן
לסייגט זיך בּשום
פּױילישן יידיש ,אַז ע

אופן ניט אויף דער סברא ,װו .זאָל זיין.
דער מחבּר פון דער דאָזיקער
| צייכנטער לעבּעדיקער ,הגם
ַט=ירע;
אקס
סָל
פא
טריװיאַלער
אפשר אָננעמען ,אַז לודוויג
(זע),

װעלכער

אויסגע:
אַ בּיסל
סײדן
לעװינזאָן

זאָל זײן דער אַװטאָר

פוֹן די דאָזיקע עכט פּױליש?ײדישע.
 שווייבּערישע קניפּלעך" ,האָט איבּערגע?אַרבּעט װו--ס קאָמעדיע ,אָדער עס זײ:
נען גאָר צוויי בּאַזונדערע װערק אונטער
דעם אייגענעם טיטל ,פון וו--ס אַנדערע
יידישע בּיכלעך זיינען אונז בּאַקאַנטן.

יפּתחס נדר  /איין ראמאן וועלכעס האט.
גיטראפין אין דער צייט פון דיא ריב-
טער .פערפאסט אין לשׂון הקדוש פון

60

| י

גוטע בּרידער  /א) דער אידעשער גלת- ,
 )3לעבּ מיט קוראַש ,ג) דער פּאַטריאָט".,

ד) ליד פון די כראשינע מיט די לאמפין,
פּערפּאַסט פון מיו"ם--וו( ",ווילנע ,דרוקהלל

דװאָרזעץ ,4781 ,ז"ז  ,)23װו ,איז אפשר אויך
אידענטיש מיט דעם מחבּר פון דעם ספרל
זאורעולם עם דרכי עולם"--אין לשון-הקודש
און יידיש (ווילנע ,)5681 ,װתּולדות ר' /
יהודא הנשיא רבּינו הקדוש" (וילנע ,
+צעהן ואונדערליכע זאַכעןי
2
(ווילנע -- ,)4781 ,אין דעם זמינסקער
אַלמאַנאַךרץ

תּרע"ג איז

װ--ס

געדרוקט

אַדערצײילונג א"ט חר' מאנדעל".
,דור רבּנין וסופריו" ,ח' אן

,היינט',
,הומן"3191 ,

2191 91/|/

רעדאַקטאָר",

ש.

א .ליטװין,

געקראָלאָג אין .

ל .ציטראָן,

אין

,דער סוף פון אַ

אין, .אידישע גשמות",

1

מ

|אַסין , א,נטאָלאָגיע?.1 ,
בּ

וואולמאַן שמואל (-- 6991
)

= אין קאַלוֹשין ,װאָרשעװער

געגנט ,אין אחַסידישעױ משפּחה ,גפ
לערנט אין חדר און בּית?מדרש ,דער:

ה' לעוויזאהן  /איבּער זעטצט אין עברי.

נאָך זיך אָפּגעגעבּן מיט זעלבּסטבּילדונג,

טייטש פון מיו"ם (אין רוסיש אונטערן
טיטל--טגאפהסם וא .ח ,ווילנע,3781 ,
זיז  ;)65חסיפּורי ימי קדם | פיר פער?
שיידענע לידער פיר גוטע בּרידער |

זינט  9191געדרוקט לידער ,סקיצן ,פּוֹב?

ליציסזישע .אַרטיקלען און פּעליעטאָנען,
אויך א"פּ ,אין זדעם יונגען קעמפעה"
און אַנד ,,דערהױפּט פמ"צ--זיסטישע צייט=

 )1ליד פון ויינגארטין 2 .ליד פון

 )3ליד פון אמח )4 ,ליד פון

שריפטן ,אין בּוכפאָרם--אַ זאַמלונג לידעף -

שלום  /נעתק ע"י יש"מ װאָלמאַןײ (ויל:

א"ט אגילגולים? (פ"ג ש ,יאַטשקאָװסקי,

כאַראַקטער.,

װאַרשע ,)4291 ,איבּערגעזעצט---װיקטאָר
הוגאָס דראַמע אדער טיראַן פון פּאַדואַז
(פ"ג קפעניקסײ,װואַרשע )1291 ,און צוזאַמען

מצרים,

נע ,7781 ,זיז  -- )23האַלבּ בּדחנישע
גראַמען ,פון דידאַקטישן

הגט אָן בּולטע השכּלה?טענדענצן ,װי
אויך שירים פון היסטאָרישן אינהאַלט.

(זשירי בּתולת בּת יהודא" ,חקול בּרמה
נשמע") און אשַיר איבּער קינדער-דער?
ציונג א"ט חחנוך לנער" מיטן פּסוק פון

ץמשלי" *אולת קשורה בּלב נער שבט
מוסר ירחיקנה ממנו" אַלס מאָטאָ
ש .ווינער דערמאַנט אויך אין זין
רשימה וו--ס אַזאַמלונג לידער פאַר

מיט ק .דואַ--ראָמען ראָלאַנס חבּעטהאָװען"
(פ"ג  ,8רייז ,װאַרשע ,)4291
בײניש זלכּערשטײן,
בּלעטער",64 ,

אי ,ליטערארישע.

וואולף דער למד-װאָװניק=.
אמַיסטעריעזע

פלעגט

פּערזאָן,

אי

גאַליציש

ער אױיפטרעטן

מיט

רבּנישע

דרשות א"ג רבּי פּאַלאַק ,אין ליבּערמאַנס
האמת" האָט ער א"פּ ל'ניק געשריבּן

|
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וואולף  --װאַלאָפּטקי = װאַלדמאן

פייערדיקע

שפּעטער

סאָציאַליסטישע

איז ער מגולגל

אַרטיקלען,

געװאָרן קיין

 נ"י ,וואו ער .איז צוגעשטאַנען צוֹ דעראַנאַרכיסטישער גרופּע װפּיאָנירן פוֹן פריי:
הייט"

מיט

|

|

800

 03אילוסטראַציעס).
זינט

אַרױס,
60100ז)02

,4191

0561

די

גיט איך
װאָכנשריפט

0ו 020406און 0291

געדרוקט אוַוילנער אױסגאַבּע פון ש'ס,

און זיך בּאַטײליקט אין זייער אָר:

װאַלדמאַן אפרים-יוסף (פרויקע)

מיט שאַרפע קײלעכדיקע ,בּרענענדיקע
פּטוקים , אָבּער גלייכצייטיק איז ער אויך
געווען טעטיק אַלס מיסיאָנער און א"פ

( )7191 ---4981געפּ .אין יאָס ,רומעניע,
שטודירט אויף דעם פילאָסאַפישן פא
קולטעט פון יאַסער אוניווערסיטעט ,אין
דעם ערשטן יאָר פון דער וועלט:מלחמת
צוזאַמען מיט מ ,בּאָטאָשאַנסקי ,יעקב
גראָפּער ,מאָטי ראַבּינאָװויטש און מאָטעסל

גאַן;דיא װאַרהײט" .,,9881 ,מיט אַרטיקלען

וועגן אַנאַרכיזם ,אין אַ מין נביאיט-סטיל,

פּאַסטאָר לוקאַס האָט ער מיט דעם זעל:
בּיקן בּרען געפּרײדיגט דאָס רינע
פּרידמאַן אָר .אַניזירט די אױסגאַבּע פון
ן
קריסטנטום סיי אין אַ העבּרעיִשן אָרגאַ | דעס ערשטן ערנסטן יידישן ליטעראָרישן.
פון די לאָנדאַנער מיסיאָנערן סיי אַלס
 אָרגאַן אין רומעניע ,פליכטי ,װאָס האָטן
פּריידיגער אין נ"י--ער קירכעס ,אַז זיי
געשטרעגט צו דערהויבּן דאָס פאַרװאָר:
צװײײפּנימדיקייט איז אַנטדעקט געװאָרן.,
לאָוטע ידישע געדרוקטע װאָרט אין
איז ער פּאַרשוואונדן ,ער איז געװען
רומעניע צו דעם ניוואָ פון דער מאָדער:
אַ טעמפּעראַמענטפולער רעדנער און א
ַ
ן
נער ידישער קולטוה אין אונגערע
?
אָריגינעלע געשטאַלט :אַ הויכער ,אַ שװאַר
װויפּט:צענטערס ,אָבּער די גרויסע מאַ:
צער ,אין אַ לאַנגער קאַפּאָטע און אַלע:
טעריעלע אָנשטרענגונגען אין דער אומ.
מאָל הונגעריק ,װייל קיין
שטיצע האָט גינסטיקער סביבה פון אָפּגעשטאַנענעם
ער ניט גענומען ניט בּיי די אַנאַרכיסטן
און איזאָלירטן רומענישן ייִדנטום האָבּן
ניט בּיי די מיסיאָנערן,
געקלעקט בּלויז איף  4ה"ה װליכט",
ה .בּוחגין ,ג
,עשיכטע פון דער אידישער ארי
זייער שיין געדרוקטע מיט אַריגינעלע
בּײסער בעװעגונג
,
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ָװיטש ,י ,גלאַנ:
װאָלצֶעכקי היר
-- 6781

של (""ח אלל

| =ג
)עבּ.

אין שיך;

לאָװע ,פּוילן ,בּיז  81יאָר געלערנט אין
חדר און בּיתמדרש 0091 ,געקומען קיין
קאַנאַדע; וואו  7091אָנגעהויבּן אַרױס:

צוגעבּן

די ערשטע

ידישע טעגלעכע

צייטונג חדער קענעדער אָדלער' ,אין
מאַנטרעאַל,
געשריכּן פּובליציסטישע
אַרטיקלען און פעליעטאָנען ,אויך א"פּ
יענקיל שמידט ,בּן שפרה 1291 .געמאַכט
אריַיזע איבער אײראָפּע און א"י און
זיינע רייזע:איינדרוקן געשילדערט אין
אַבּוך א"ט זאײראָפּאַ

און ארץ:ישראל

נאָך דער מלחמח" (מאָנטרעאַל ,ז"ז ,092

צענשטיין און ר .ראָזענפעלד ,א"פ אפרתי
האָט װו ,פאַרעפנטלעכט אין פאַרשיידענע

רומעניש:יידישע צייטשריפטן איבּערזע.:
צונגען פון מענדעלע מוכר:ספרים ,ש"ע,

 -פּרץ,

וי

אויך אַרטיקלען .איבּער

דער

יידישער ליטעראַטור און אירע פאָר:
שטייער .אַלט אונטעראָפיציר פון דער

רומענישער אַרמײ געפאַלן אין שאלַאַכט
|
אין די קאַרפּאַטן,
ק .,מרמר,

,6

,דעף

אידישער

קונסט

פרייבד",

11

װאַלדשטײן א .ש-- 881.( .
) ייִנגלוויי!,

געװאַנדערט

נאָך  ,6981אויס:

קיין אַמעריקע,

ואו

()92

ער

| |

|
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װאָלפזאָהן יעקב-מרדכי -- 0681
האָט פאַרענדיקט זיין בּילדונג אין האַר?
) געבּ ,אין אַלעקסאַנדריע,
װאַרד:אוניװוערסיטעט מיטן טיטל בּאַקאַ:
װואָלין ,זיין פאָטער ,װאָלף קאַסיר ,אַ
לאַװר פון קונסט און דעם קאָלומבּיאַ:אוני:
אַײיד אחַסיד ,װאָס פלעגט פאָרן צום.
ווערסיטעט מיטן טיטל ד"ר פילאָסאָפיע,
שוין אַלס סטודענט האָט ער גענומען רבּין ,שוין אָבּער
אָנגע= 
געװען 
אַן אַקטיוון אָנטײל אין דער ראַדיקאַלער
ציוניסטישער בּאַוועגונג און  4091איז .שטעקט מיט הַשֵף /
ער געווען איינער פון די גרינדער פון
דער פּ"צ:פּאַרטײ אין אַמעריקע .ער איז
געווען אַ נאָענטסטער מיטאַרבּעטער פון

כָּלה ,אהָט אים

געלאָזט לערנען
אויך רוסיש און.

דייטש בּיי פּרי
דפעּם'צ;יסטישן װאָכנבּלאַט עדער אי-
װאַטע לערער און
דישער קעמפּפער" ,און ווען דער דאָזי?
קער אָרגאַן האָט ,נאָך אַהפטקה פון אַ אים געגעבּן צו
פּאָר יאָר ,װוידער אָנגעהױיבּן אַרױסצוגײן | ,לייענען העבּרעיִשע בּיכער ,די ליבּשאַפּט

אים אויך אגַעוויסע צייט רעדאַקטירט,

צוֹ יידיש

האָט אים

געטריבּן צו לײע:

זיך אויך בּאַטײליקט אין אַנדערע צייט= | נען אַלע הײיליקע ספרים אין עברי:טייטש,
װי אויך די יידישע מעשה:בּיכלעך און
שריפטן ,װי זשיטלאָװסקיס װדאָס גייע
לעבּען אאַז"וו 2191 ,האָט ער פאַרלאָזט לידער און צו  51יאָר האָט ער אָנגע:
הױיבּן צו איבּערזעצן אויף ײדיש מאַ:
אַמעריקע און זיך בּאַזעצט אין ארץ:

ישראל אַלס לערער אין דער יפוער

העבּרעישער גימנאַזיע .בּשעת דער
וועלט:מלחמה אקַורצע צייט געווען אינ=
פון

טערנירט

דער

מאַכט+

טערקישער

אָבּער דאָס לאַנד ניט פאַרלאָזן .ער האָט
אויך גענומען יאַ אָנטײל אין דער ארץ:
| ישראלדיקער אַרבּעטער-בּאַװועגונג ,אין'

אָקטאָבּער  5291געקומען קיין אַמעריקע
צו פאַרענדיקן

צוויי װערק

אין העב2

ראעיישב-ּ-ער סאָציאָלאָגישע און אַנט?
ראָפּאָלאָגישע פאָרשונגען אין דער יידי?
שער געשיכטע
פסיכאָלאָגיעי
ח-ייקין,

,דער

און איבּער .סאָציאַלער
טאָג",

א5 21/

װאַזעלינסק י אַשוסטער פון אָדעס,
האָט אין די :08קער יאָרן פאַרפאַסט
אַ פיעסע ,די משוגענע אויס ליבּע" ,װאָס

איז אויך געשפּילט געװאָרן
ערשטע

צייטן

פון דער

אין די

ידישער

בּינע

אין 2
בי גאָרין,
זַן,

*15

סקגעשיכטע פוןאידישען

טעאַטער",

פּוס קעיט צבוע" .לערנענדיק אין בּית=

מדרש ,האָט ער מעורר געווען די קלויזנער
צו לייענען די השכּלה-בּיכער ,פאַרװאָס
ער איז אױסגעשטאַנען רדיפות פון די

שטעטלשע

בּאַלעבּאַטיםס ,צו  81אאָר

חתונה געהאַט ,איז ער געװאָרן אקַרע?
מער ,און האָט דעבּיוטירט אין צעדער?
בּוימס ייודישען פאָלקסבּלאַט 6881

מיט אַ פעליעטאָן

;די קרעמער

אין

אַלכּסנדריא? ,דערנאָך פאַרעפנטלעכט.
אין דער צייטונג דערציילונגען (איינער
פון זיי; ,די אונגליקליכע מוטער" ,איז

אויך אַרױס אין בּוכפאָרם) ,יידישע לע
גענדעס אין גראַמען ,װי חנחום איש.
גמזו" ,רעצענזיעס 1981 .אױסגעװאַנדערט
קיין אַמעריקע ,געפּעדלט צוישן די פּאַר?
מערס פון שטאַט מיסורי ,גלײיכצײטיק
געשריבּן אין די פילאַדעלפיער קאידישע
פּרעסע" און ?פילאַדעלפיער שטאָדט?צײ2
טונג" א"ר פון חיים מאַליץ ,אויך אין
די ניו:יאָרקער דאַרבּײטער צייטונג" און.

10
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יאבענד בּלאַט? 4981 ,בּשותפות מיט
פנחס טאָנאַשעװסקי ,דעם פאָטער פון
דעם בּאַרימטן אַרטיסט ,געגרינדעט אין
יסט ,לואי אװַאָכנבּלאַט ?סט ,לואיזער

-גאַזעטען",

װעלכע

האָבּן זיך געמוזט

דרוקן אין פילאַדעלפיע און זיך אינגיכן

אָפּגעשטעלט 5981 ,זיך בּאַזעצט אין שיקאַ:
גאַ אַלס געהילפסרעדאַקטאָר פון דעם שי

קאַגאָר יידישען טאַגעבּלאַט און קדיא יידי:
שע גאַזעטען פון דיא וועסט" א"ר פון גי

|

געגנװאַרט (אין ?אידישען קוריער") ,אֹוי

אידישע כראָנאָלאָגיע"  --אַלע וויכטיק:
סטע כּאַסירונגען פון דער יידישער גצ

שיכטע (אין .אידישען רעקאָרד") ,זהיס:

טאָרישע פערפיהרערינס"  --בּיאָגראַפיעס
פוז פרויען ,װאָס האָבּן פאַרפירט גרוי?
סע מענער דורך זייער שינהײיט (אין
זאידישען קוריער") ,האָט אויך אַרױס:

געגעבּן אינפאָרמאַטיווע יאָרבּיכער וועגן.
יידישע ענינים

זעליקאָװיטש ,זינט אַװגוסט  6981רעדאַק?

קאַואָס

| טירט דאָס שיקאַגער טאָגבּלאַט עדער

לענדאָר"

אין שיקאַנאָ

אידישער
(תּרע"ד,

תןּרע").
תּרע"ה או

און דראַמאַטיזירט מאַפּוס קאהבת ציוךי
א"ט +ציונס טעכטער",

נייער גייסט" ,קארי

א"ר פון ל ,זאָלאָטקאָף ,מאָריס ראָזעג:

בּיײיסער

פרייבֿד",

די

הומאַרי+

פעלד א .אַנד ,דערנאָך אויף אלַאַנגע
צייט

זיך אפּגעשטעלט),

רעדאַקטאָר פון דעם שיקאַגער װאָכנ:
בּלאַט זדער אידישער רעקאָרד" ,װאָסהאָט מיט אַפּאָר יאָר צוריק אויפגע?
הערט צו ערשיינען .געשריבּן סקיצן

א"ט /ש

דירעקטאָר און קאַ?

אידישער קוריער" און דאָס שיקאַגער
קאידישעס װאָכענבּלאַט" אַרױסגעגעבּן
פון יחזקאל שרהזאן .סעפּטעמבּער 6091
:איינגעלאַדן קיין סט-לואי אַלס רע=
דאַקטאַר פון דעם טאָגבּלאַט ?דער פאָר:
שטעהער" 9091 .צוריקגעקומען קיין שי
יקיגאָ ,געוען נאָענטער מיטאַרבּעטער
יפון קאידישען קוריער" בּיז  ,5191דאַן
ירעדאַקטירט עדעם אידישען קול" (גע=
-גרינדעט  0091אַרױס אגַעוויסע צייט

זינט יוני 8191

209

י

{חכמי ישׂראל בּאמריקא?",

װ!אָלפטאָן אפרים-לייב (*-- 0781
) געבּ ,אין ריגע9881 ,
אױיסגעװאַנדערט

אין פאַרשיידענע

קיין אַמעריקע.

יידישע

האָט

צייטשריפטן,

| וי ;פאָרווערטס",
זפ ,א .ש ,",קדער

אין

.

סטישע אויסגאבּן  .
אֲנד,

א.,

פֿאַר2

עפנטלעכט

2

/שָ
דער ,דערהויפּט
הומאָריסטישע ,אויך א"פ א ,פּאַטאָגראַף,

פּעליעטאָנען ,לידער ,יידישע לעגענדעס  .מעפֿיסטאָפּעלעס ,ל .ווייגשטיין ,ל ,ראָ :בּאָטניק .די לעצטע יאָרן דרוקט ער
אין פערזן אויך אין ניוײאָרקער איידישען
טאַגעבּלאַט? ,בּאָסטאָנער קאידישען אָד :וועכנטלעך אין די זונטאָג:נומערן פון

לער" ,פילאַדעלפיער ?אידישער פּרעסע",

צ"א אסַעריע וועכנטלעכע איבּערזיכטן
אי סאַטייישער פאָרם א"ט דער קי:
קער" ,פון זיינע גרעסערע זשורנאַליס:יטישע אַרבּעטן :פאונזערע בּעריהמטע
:אידישע פרויען"--אויספירלעכע בּיאָגראַ:
-פיעס לויטן א"בּ פון בּאַרימטע

יידישע

:פרויען זינט דער תּנך :צייט בּיו דער

 -חפאַרווערטסי

זיינע פייגע

קורצפערזיקע

װלוסטיקע לידער" .האָט צ"א איבּערגע:
זעצט װאָלט װיטמאַנס פּאָעמע זדי פרוי- ,

װאָס װאַרט אויף מיר" (אין /פ .א .ש,)".

װאָלפּסאָן בּועו (שבועות --- 3881
געבּ .אין האָמעל ,װײיסרוסלאַנד,

אַלס

*) לוט מ ,באָסין" ,אגטאָלאָגיע",

161

,76

װאָלפסאָן  ---װאָלפסזאָהן

800

זון פוֹן אהַאַנדלס:אָנגעשטעלטן ,איַיד
אַ למדן ,אַ האַלבּן משכּיל ,אָבּער אַ פרומען,
בּיז  41יאָר געלערנט אין חדר ,דערנאָך
אין דער ישיבה ,אַלס עקסטערן געענ2
דיקט גימנאַזיע אוֹן שטודירט יוריספּרן:
דענץ אין מאַסקװער דערנאָך אין פּעטער?

409

|

רומעניש:יידישער פּרעסע , אין ניו:יאָר:

קער װמאָרגען:זשורנאַל" פאַרעפנטלעכט
אסַעריע אַרטיקלען איבּער דער לאַגע
פון די יידן אין רומעניע,

געװען

אַ

שטענדיקער מיטאַרבּעטער פון אינטער:
נאַציאָנאַלן יידישן פּרעס:בּיוראָ און אַלס
בּורגער אוניווערסיטעט ,וועלכן געענדיקט | קאָרעספּאָנדענט פון דעם בּיוראָ בּייגע:
 ,8פּראַקטיצירט אַלס אַדװאָקאַט אין סאַ:

ראַטאָוו ,א פּאָר יאָר געווען אָנגעשטעלטער

וואוינט די שלום:קאָנפערענץ אין ווער?
סאַיל ,בּאַזוכט  9191רומעניע ,געהאַט אַ

אינטערוויו מיטן קיניג ,בּאַטײליקט זיך

אין דער פידמע װיסאָצקי  0291מגולגל גע2
װאָרן קיין ווילנע ,וואו געווען אַשטענדיקער
מיטאַרבּעטער פוןאאונזער טאָג" ,צופעליקע

אין דער יידישער פּרעסע פון אַמעריקע,

וועלכע ער איז אמַיײיסטערהאַפטער דער?

אױסנאַמס= געזעצן

מיט געלעגנהייטסאַרטיקלען און גאָטינן

אַרטיקלען געשריבּן אויך פריער אין רו; | וי אויך אין אייניקע רומענישע צייט:
סישע צייטונגען ,צונויפגעזאַמלט אקַאַ? שריפטן .אַרױסגעגעבן צוויי בּראָשוױן אין
לעקציע פון א 00ַ5יידישע װיצן ,פון .ענגליש :די יידן אין רומעניע" אוֹן ודי
ציילער 1291 ,אַװעק קיין ריגע ,וואו ער
איז געווען טעטיק אין דער געזעלשאַפט
װאָרט"--,אַ בּרודער פון ישראל װו ,,דעם
בּאַקאַנטן פילאָסאָף-מאַטעמאַטיקער ,געוו
פּראָפ ,פון כאַרקאָװער אוניווערסיטעט

און די לעצטע יאָרן איינעם פון די
הױפּט:אָרגאַניזאַטאָרן און לעקטאָרן פון
די הויכע יידישע קורסן אין קאָװונע.

װאָלפסאָן

לעאָ (|ש-- 2881 4/

) געבּ .אין הולי ,רומעניעי
געלערנט אין די שולן און גימנאַזיע

פון װאַסלױ 0091 ,אויסגעװאַנדערט קיין

רומעניע",

קעגן די ידן איך

װאָלפטזאָהן האַללע אהרן (= =-)'4571
 )5381 1102געבּ .אין האַללע ,פּרײסן,
זיין פּאָטער ,װאָלף ,איז געוען א דאָץ=+

טאָר און אויך זיין מוטעײ האָט ,װײוט
אויס :,געהערט צו דעם קרייזן אױפגע?
קלגרטע ,ס'איז דעריבּער אָנצונעמען ,אַז
שוין פון זיין עלטערנהוין האָט דער יון:
גער װ .אַרױסגעטראָגן דעם גייסט פון
דער ערשט אויפגעקומענער השכּלה:בּאַ:
וועגונג אין דײטשלאַנד.,

געקוֹמען קיין.

בּערלין אַרום  ,5871איז ער זיך נאָענט
צונויפגעגאַנגען מיט דעם השכּלה:קעמפּער

אַמעריקע ,וואו שטודירט יוריספּרודענץ
ן
אין ניװײיאָרקער
אוניווערסיטעט או יואל בּרי"ל (לעווע) און די אַנדערױע
,
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פּראַקטיצירט זי
אויפקלערער ,װאָס האָבּן זיך גרופּירט
?
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י
ר
ג
איינער פון די
אַרום דעם העבּויעישן אָרגאַן פהמאסף".,
ײ
ע
מ
ַ
א
ן
י
א
ן
ד
י
י
ע
ש
י
נ
ע
מ
ו
ר
בּאַנד פון די
און איז אינגיכן געװאָרן דער געװאַג:

ריקע" ,עטלעכע יאָר געווען פּרעזידענט

פון דעם פאַרבּאַנד ,טוֹער אין דער ייךי:
שער קאַנגרעס-בּאַװעגונג אַלס סעקרע:
טאַר פון דעם אָרגאַניזירקאָמיטעט און
אין דער ציניסטישער אָרגאַניזאַציע
אאַז"וו ,נאָך אין רומעניע געשריבּן פון
ציט  /צײט אין דער רומענישער און

טער

שטורמער"  --וי

אים-פון

גרעץ

בּאַטיטלט

דער מענדעלסאָנישער

אויפ=

קלערונגס:בּאַװעגונג ,זינט  8871האָט ער
(גענומען אנַאָענטן אָנטײל אין װהמאסף",
פּאַעפנטלעכט אין דעם זשורנאַל ,אויך
,רית ספר"6511 ,
*) לוט צייטלין ,ק

|

500-

הי

װאָלפסזאָהן

|

6

אונטער די איניציאַלן א .ה .אָדער װ-ן 

דייטשע

נאַטורװיסנשאַפּ .לעכע פּאָפּולאַריזאַציעס,
פילאָלאָגיש:עקזעגעטישע אָפּהאַנדלונגען,
שירים ,מכתּמים ,זייער פיל האָט וו .גע?

אױסגעקליבּן געװאָרן אַלס רעדאַקטאָר

משכּילים,

אוֹן  0971איז ער

פון ?המאסףי ,אָבּער צוליבּ מאַטעריעלע
שװעריקייטן איז וװו--ן מיט בּרילן" גע=

שריבּן איבּער די ענינים פון העבּרעישער  -לונגען אַרױסצוגעבּן בּלויז עטלעכע ה"ה
פילאָלאָגיע אין צוזאַמענהאַנג מיט זיַן פון דעם זשורנאַל און  7971האָט ער זיך.
אַרגעט אויף דער דייטשער איבּערזעצונג
אינגאַנצן אָפּגעשטעלט (אין די שפּעטערע
פוֹן תּנך ,װאָס משה מענדעלסאָן האָט  לעצטע  3יאָרגענג פון קהמאסף",9081 ,
אָנגעהױבּן .נאָך מענדזעלסאָנס טױט,
 0און  1181האָט זיך שוין װו ,גיט
מיט בּרי"ל און יצחק

בּאַטײליקט) --.וו ,איז געװוען איינער פון

אײכעל זיך געשטעלט בּראש פון דער
אַרבּעט צו פאַרענדיקן דעם ביאור
פון תּנך;  8871האָט ער צװאַמען מיט
בּריל"ן אַרױסגעגעבּן מענדעלסאָגס דייט:
שע איבּערועצונג פון שיר השירים"
מיט זייערן אַבּיאור אין לשון-קודש:

די עקסטע און פאַרבּרענטסטע קעגנערס.

האָט װו ,צוזאַמען

שפּעטער איז
איבּערזעצונג
און

אסתּר

אמלכים"

אַרױס װ--ס
שאיכה",
פון
(,)98171

(בּרעסלע

שאיוב"

ל-ץ
ַ -
א)00
81

באַּיאור אין לשון:קודש,

דיטשע
װרוֹת"
(,)1971

מיט.

צװאַמען מיט

יצחק אייכעל ,דוד פרידלענדער א ,אַנד,
| האָט ער אויך איבּערגעזעצט אויף דייטש
די הפטורות ,וו ,האָט אויך אַרױסגעגעבּן
אַ העבּרעיש לערנבוך א"ט װאַבטלין"
( ,)0971װאָס אַנטהאַלט דערציילונגען פון
ידער בּיבּלישער געשיכטע בּיו גלות בּבל,
וי אויך עטלעכע סיפּורים און סענטענצן,

מיט אַ גלאָסאַר אויף דייטש אין יידישע
:אותיות; דאָס בּיכל האָט געהאַט ,ווייוט

אויס ,אהַיבּשן ערפאָלג ,האָרעם 4181
איז שוין אַרױס אין ווין די :3טע אוֹים:
לאַגע (לויט בּן-יעקב אין עס די 44טע)
דאָך איז דער

פון דעם מהבּר

אין דער

הקדמה דערמאַנטער :2טער ט .פון ָאֵב2

טליון" ניט ערשיגען .די דאָזיקע אינטענסי:

ווע ליטעראַרישע טעטיקײט אין צוזאַמעג:
האַנג מיט דעם קאַמפּ ,װאָס וו ,האָט געפירט

פאַר דער אויפקלערונג ,האָט אים אַרױס:

גערוקט אין דער ערשטער רײי פון די

פון דעם אָרטאָדאָקסאַלן יידנטום ,װעל:

כעס ער האָט קריטיקירט אויפן שאַרפסטן
אופן ,זעענדיק אין דער אויפקלערוגג די -
איינציקע ישוֹעה פאַר יידן ,זיין בּיטערער
קאַמפּ קעגן דער אַלטער יידישקייט איז
דערהויפּט פאַרבּונדן מיט דער געשיכטע פון
דער בּאַרימטער ,קיניגלעכער ווילהעלמ?
שולעײ אין בּרעסלע ,וועלכע איז געעפנט
געװאָרן אויפן גרונד פון דעם שלעזישן
רעגירונגס:פּראָיעקט צו רעפאַרמירן דאָס
יידישע לעבּן ( ,)0971אַלס פירער פון
דער שול צוזאַמען מיט בּריל"ן האָט ער
אין משך פון  01יאָר מוטיק געהאַלטן
מלחמה מיט דער אַרטאָדאָקטיע אַרום
דער פּראַגע פון דעם לימוד פון תּלמור
אין דער שוֹלן די וילהעלמשול האָט
עקסיסטירט פון  1971בִּיז  8481און איר
|געשיכטע אי די געשיכטע פון דעף.

יירישער
בּרעסלע,

אױפקלערונגס-בּאַװעגונג
הגם דער

אין

קאָמפּ אַרוֹם דער

דאָזיקער שול האָט געפונען אַן אָפּקלאַנג
אויך מחוץ דער דאָזיקער גרויסער יידי:
שער קהילה 4081 ,האָט וו ,אַרױסגעגעבּן
אין בּױעסלע אַ אַפּאָלאָגיע פון יידנטום א"ט
חגשט/ספסן

אָדער אומפּאַרטײליכע

395

לויכטונג דער דעם יודענטהומס נויערדינגס

געמאַכטע פאָרווירפע ,אין בּריעפעןי--אַלס
ענטפער
בּערלינער

אויף דעם פּאַמפלעט פון דעם
אנטיטעמיט,

דעם געריכטסבאַ=

700

|

יי

אַמטן .גראַטענױער

(;)1803

זייער

מססטן

װאָלפסזאָהן.

| 6860 .606

כאַראַקטעריסטיש

פאַר

װו--ס שטעלונג צו דער יידנפראַגע זיינען
די פאָרשלאָנן ,װאָס ער מאַכט דאָרט דער

/ 08

זאָל געשפּילט ווערןא אום פּורים אָנשטאָט
די זינלאָזע און אומגעלומפערטע פּורים?.
שטיק ,מיט לעבּעדיקע פאַרבּן פאַָרצן=

שטעלן דער נאַציאָן ,װאָס פאַר זאאַיבּלע.

רעגירונג בּנוגע די רעפאָרמען צו דער | פאָלגען"י עס קען אַרויסקומען פון דעם
פאַרבּעסערונג פון די יידן ,װי למשל ,ישטרענגן פאַנאַטיזם און דעם צביעות .
אַז דריעגירונג זאָל זעצן אַ קאָמיסיע
אונטערן דעקמאַנטל פון דער רעליגיע---
אויף צו צענזורירן דעם תּלמוד און די פון איין זייט און פון דער פאַלשער

מדרש:ליטעראַטור6081 ,

זיינען אַױוֹיס

וו--ס קעקזעגעטיש:קריטישע אַנמערקונגען
איבּער די װיזיאָן חבקוקס" אין דייטש,

אָדער אומעכטער אויפקלערונג פון דער -
מיט דעף
ר יוגנט צװאַמען

 .מאָדישע

פעלערהאַפּטער דערציונג פון דקיינ .
| אָדער בּיסלעכוויין האָט ער זיך אַלץ מער זער  --פון דער אַנדערער זייט ,וו--ס
און.מער דערווייטערט פון דער ליטעראַ:
רישער .טעטיקייט און לוט דער פאַרזי*

פּיעסע--מיט אירע שאַרפע השכּלה-טענפ=

דענצן האָט געדינט אַלס פּראָטאָטיפּ פוך
כערונג פון זיינע .בּני הדור האָט ער אויף אַלע שפּעטערדיקע השכּלה = דראַמען,
דער עלטער אַפּילו פאַרגעסן די העבּרעי :װאָס זייער צוועק איז געװען צו קעמפּן
שע שפּראַך --,טראָץ זיין אָנפירנדיקער | קעגן דעם פּאַנאַטיום; אָבּער אין דער?
ראָלע אין דעם קאַמפּ פאַר די אידעאַלן זעלבּער צייט האָט דער אַװטאָר זיך אויך
| פון דער דייטשער השכּלה מיט איר אויס? ניט אָפּגעשראָקן צו װײיזן ,אַז אויך דער
געהאַלטענער שארפער בּאַציונג קעגן

דער יידישער שפּראַך ,האָט װ ,,אפשר
דער איינציקער פון מענדעלסאָנס תּלמיזיים,

יונגער דור גייט אױיף אַ פאַלשן װעג,

בּפרט די יידישע פרויען,
נאַר

אױיפגעכאַפּט

דעם

װאָס האָבּך
אוױבּנאויפיקן

אויך אָנגעשױיבּן אַ ווערק דווקא אין יידש; גלאַנץ פון דער פרעמדער קולטור און
| דאָס איז זיין קאָמעדיע װלייכטוין אונד  .אַװעקגעװאָרפן זייער טראַדיציאָנעלע
צניעות .און הגם די טענדענציעזקײט 
פרעממעלייא איין פאַמִילִיען גמהעלדע
|
פון דעם װערק איז זיער אַגעדיכטע,
= אין דרייא אויפציגע? (בּרעסלע,6971 ,
אַבּער דאָס איז דאָך געווען דער ערש=.
זיז  ,08אַלס 240עח ט ,פון די חלוסט?
ישער ליטעראַל
טער פּרוּוו אייןידדער
שפּילע צוד אונטערהאַלטונג בּיים פּורים
טור צו שילדערן לעבּעדיקע מענטשן
| פעסט?; דער :1טער ט .פון דער דאָזיקער
אוױיסגאַבּע איז די קאָמעדיע פון בּאַקאַנטן

פון דער מאָדערנער צייט ,דערצו נאָך

דייטשן שריפטשטעלער פרידריף גאָטטער
,די שטאָלצע ושתּיי ,,טראַנסקריבּירט אין

ופח,
ּקאַ
נגעשריבּן אתין

יידישע אותיות; :2טע אױפלאַגע פון װו--ס
קאָמעדיע איז שוין אַרױס בּאַזונדער ,אין
אַמסטערדאַם ,בּדפוס יוחנן לוי רופא

ובנו בּנימין ; )8971 ,אין דער אין דייטש
אָבּער מיט יידישע אותיות געשוײבּענער
הקדמה צו דער קאָמעדיע איז זיך הי

ווען אויך אין

דער אײראָפּעיִשער ליטעראַטור האָט גע
הערשט די טענדענציעזע ,די סאַנטימעג
טאַלע ריכטונג

מיט

איר איבּערטריבּע=.

נער אידעאַליזאַציע פון איין זייט און .

די געדיכט:שװאַרצע פאַרבּן פון דער
נםגן
אַנדערער ,די פאָרשטייער פו
יןודע

דור אין דער קאָמעדיע

ריידן ארַיך

מתנצל ,אַז מיט זיין לוסטשפּיל ,װאָס הויכדייטש ,בּשעת װען אַלע אַנדערע /
ער האָט געשריבּן מיט דער כוונה ,זי | פּערזאָנען געבּרויכן דעם כאַראַקטעלי=

װאָלפּטזאָהן ---װאָלפסטאַל
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טטישן יידישן דיאַלעקט פון צפון:דייטש? צ|ער עכטקײיט; לוט יאָסט איז פֿאַרהאַן
לאַנד ,איבּערגעגעבּן פון װו .,אין אבַּיסל אויך אַן אױסגאַבּע פון חר' העניך" אין
אַן אײגנאַרטיקער אָרטאָגראַפיע .די דאָ :דייטשע אותיות (בּערלין ,6481 ,ז"ז ,)65

זיקע פאַרטײלונג פון די העלדן לױט

דער שפּראַך איז אויך שפּעטער געבּליבּן

אַחוק אין דעם ידישן טעאַטער ,אַז
געבּילדעטע מענטשן דאַרפן אין דראַמען

רײדן

דייטש.

װ--ס ;לײכטן

אונד

פרעממעלייאי האָט געדאַרפט ווערן אַנייע

עפּאָכע אין דער געשיכטע

פון דעם

פון די נייערע יידישע ליטעראַטור:פאָר?
שער האָבּן דאָס דאָזיקע װערק געזעען,
ווייזט אויס ,בּלויז אלעזר שולמאַן ,און

אין זיין זשפת יהודית אשכּנזית וספרותה",
ז ,571 .בּרענגט ער בּקיצור דעם אינהאַלט

פון דער קאָמעדיע און עטלעכע שורות.
פון װאָס עס איז שװערף 

אַלס מוסטער,

-

זיך צו מאַכן אבַּאַגריף װעגן דעם גאַנצן

יירישן טעאַטער ,װאָס האָט זיך בּיז דאַן
:
0
2
ווערק,
און אויך אַ צײיט שפּעטער געשפּײזט
מן1 ,ע ,ז6 .ע ,82 :שן גרעק 636
מיט די אַלטע פּורים?שפּילן; די צייט.
 ,142 ,61001008ז"ז {932 ,021
6
 6ן/
8
איז אָבּער ניט געװען מסוגל דערצו,
בּ ,גאָרין, ,די געשיכטע פון אידישען טעאַטער",
רײזען, ,פון מענדעלסאָן בּיז
דאָס יידישע לעבּן אין דײטשלאַנד איז ה} 28; 467
אַלץ מער צעפאַלן און וו--ס פּרוּוו איז גע?
מענדעלע* ,} ,ז"ז ( 86--52איבּערגעדרוקט אויך

בּליבּן אָן רעזולטאַטן; זיין קאָמעדיע איז

װ--ס

קאָמעדיע בּשלמות) און ז"ז ,12--02

ניט

װאָלפסטאַל חנא ( --.3581ווא81/

אויפגעפירט געװאָרן ; אין די :01קער--

)4

מזרחגאַלי=

0ער אאָרן פון פאָריקן יר"ה האָט
משה הורוויטש (זע) אויסגעניצט זי פאַר
אטַעאַטערשטיק א"ט זשבּתי צבי" און

ציע ,זיין פאָטער ,דער שטעטלשער חזן,

משמעות

אַפילו בּשעתּוו קײנמאָל

ערשט  8191האָט אַ ליבּהאָבּער:גרופּע
אין נ"י אויפגעפירט די דאָזיקע ערשטע
ריין וועלטלעכע יידישע קאָמעדיע (זע
אויך וויינרייך) --- .וו--ס קאָמעדיע האָט
מען אָפּט צונויפגעמישט מיט אַן אַנדער
פּיעסע זר' העניך אודר ואש טוט מע

געֹבּ.

טיסמעניץ,

אין

איז געווען אָרעם ,און װו ,,אַזױ װי זיינע
איבּעריקע  6בֹּרל:
דער ,אַלע מוי
קאַליש זייער בּאַל

גאַבּטע ,האָט שוין
אַלס | ייִנגל גע=
שפּילט מיט

די

קלעזמער

פן

שטעטל און קאָמײ.
דר מיט" ,פאַרפאָסט פון משה מענדעל:
סאָנס תּלמיד און איינעם פון די אַקטיװו= .פּאָנירט פאַר זי
סטע פֿיאָניערן פון דער השכּלה אין ניגונים ,שפּעטער .האָט ער געגרינדעט
דייטשלאַנד ,יצחק אייכעל (געבּ 8571 .אין

די װקאַפּעליע

קאָפּנהאַגן ,געשטאָרבּן  4081אין בּערלין),

וועלכע האָט געװאַנדערט איבּער שטעט

פון די בּרידער ו,".

אייניקע ידיעות וועגן אייכעלס לאָמעדיע  .און שטעטלעך,
האָט דער ערשטער געבּראַכט אין זיין און רבּיישע הויפן און אַדאַנק װ-ס
אָריגינעלע ידישע לידער און קאָמפּאָ
אַרטיקל ועגן יידיש דער היסטאָריקער
יאָסט (זע) ,ועלכער דערצײלט ,אַז זי זיציעס געװאָרן פּאָפּולער אין גאַנץ גאַ
איז זייער פאַרשפּרײט געוען אין כֹּתב :ליציע ,דערהויפּט אין טאַרנאָפּאָל .וואו
געשפּילט אפיּןחיצישע

יד און אַז די געדרוקטע אויסגאַבּן אַנט?

האַלטן ניט דעם אַריגינאַל אין זיין גאַנ

זי האָט געשפּילט יאָרנלאַנג .אַן אַװטאָ.
 -דידאַקט

אין

מוויק,

האָט

/װו,

אַ שטיקל

,
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מויקאַלישע בּילדונג בּאַקומען בּל
וֹיז אין אויך געזונגען פון פּאָלק .אַלס אֹמתע
מ-יליטערדינסט . ,װאָס ער האָט
פ
א
ַ
ר
ע
ג
2
פ
א
ָ
ל
ק
ס
ניגונים ,װי שפרייטאָג אויף דער
דיקט אַלס מיליטעף;+מוזיקער.
א
י
ן
י
ע
ג
ע
.
נ
א
ַכטײ ,חװואַנדערט אָן ראַסט און רוי
צייט האָט ער פאַרפאַסט אגַ
א
ַ
נ
צ
ע הײ
אַ .אַנד ,,אָבּער זיין מאַטעריעלער גורלט 
מיליטערישע מאַרשן ,װאַלטן און כּלערלײי
איז געווען זיער אַ שווערער ,האָט גע :
טאַגצפאָרמען ,װאָס זיינען געשפּילט גע
מו ט שפּילן טאָג און נאַכט צוליב .חיווה,
װאָרן פון אַלע מיליטער
ישע אָרקעסטערס אַלעמאָל געלעבט אין גרויס דחקות1091 ,

פון דער

האַבּסבּורגישער

מאָנאַרכיע;

אָבּער װו .האָט ליידער ניט געזאָרגט די
דאָזיקע קאָנפּאָזיציעס צו פאַרעפנטלעכן,

און בּלוז אײיניקע פון זיי האָבּן זיך

א|ויפגעהיט דורך דער טראַדיציע פון

מאַנכע אָרקעסטערס ,דער גרעסמער טייל
פון זיי איז לײידער שוין לאַנג פאַרגעסן.
געװאָרן .ער האָט אויך געשפּילט .מייס?

טערהאַפּט

אויף

פאַרשיידענע

אינסטרן.+

מענטן ,דער אמתער קװאַל פון זיין בּאַ:
ג=אַבּונג איז אָבּער געלעגן אין דעם יידישן

איז ער מיט

אן אייגענער טרופּע

אַרוט?

געפאָרן איבּער גאַליציע ,בּוקאָװינע ,בּאַ:
זוכט אויך בּודאַפּעשט און בּערלין ,וואו

געהאַט

גרוֹיס

ערפאָלג

מיט

זיין יבּת

ירושלים" ,געפּרוּװוט אויך קאָמפּאָנירן
אָפּערעטעס פאַרן אײראָפּעישן טעאַטער,

אָבּער  .אומגעלונגען,

נאָכדעם וי דער

פּראָפּ .משה הורוויטש הלוֹי האָט אַנגאַ,
זשירס װ--ס בּעסטע שוישפּילער קין
אַמעריקע ,איז זיך די טרופּע צעפאלן,
2191 ,

האָט ער

זיך מיט

זיין

פאַמיליף

טעאַטער .אַלס קאַפּעלמײסטער פון י ,בּ,
גימפּע
לס טעאַטער אין לעמבּערג זינט זיין אױסבּראָך פון דער ועלט?מלחמה אַנט;
גרינדו
נ
ג
,
ה
א
ָ
ט
װ
,
א
ָ
נ
ג
ע
ש
ר
י
ב
ּ
ן
א
ַ
ר
ײ
לאָפן קיין ווין ,וואו פאַר  5קרוין אַן
אָפּע
ר
ע
ט
ע
ס
,
ו
י
ע
ד
ע
ר
ט
ײ
י
װ
ל
א
ֵ
ל
ס
רע; אָװונט געאַרבּעט אַלס קאַפּעלמײסטער אין
גענט
?
(
ל
י
ב
ּ
ר
ע
ט
אָ
פון משהשוֹר) ,ער' יידישן טעאַטער ,נאָך דער מלחמה זיך
יהודה הלוי" (ליבּרעטאָ פון יצחק אויער:
צוריקגעקערט קיין לעמבּערג ,געשפּילט
בּאַך) ,עדער קאָמישער
בּאַל" ,די מלכּה |אויף חתונות און אין קאַפּעהײזער; בּשעת
שבא" א ,פ ,אַנד ,בּאַזונדערס װערטפול
דעם לעמבּערגער פּאָגראָם איז צעשטערט
זיינען אָבּער אַבֹּת ירושלים' ,חבּוסתנאיץ
געװאָרן דאָס קאַפּע װאבּאַציאַי ,װאו ער
(ליבּרעטאָס פון יצחק אױערבאך) או
ן  .האָט געשפּילט ,און ער אין אינגאַנצן.
עדי דריי מתנות" (נאָך י ל .פּרצעס
געבּליבּן /אָן בּרויט ,בּיז ער איז פון גרויס
בּאַרימטער פאָלקסטימליכער געשיכטע);
נויט אױיסגעגאַנגען ,דער יידישער מוי?
מ-וזיקאַליש אויפגעפאַסט אַלס קלאַסישע

בּאַזעצט װידער

אין לעמכּערג,

נאָכן 

קאַלישער "8ג זיובל" זאָל האָבּן בּדעה

 אָפּעעטעס נאָך דעם מוסטער פון יאָהאַן.שטראָוס אוֹן סופּע ,האָבּן די דאָזיקע אַרױסצוגעבּן וו--ס מוזיקאַלישע ווערק.--,

=װערק מיט זײיערע סימפאָנישע אווער;

טורעס ,זייערע כאָרן און גלענצנד אויפ?

פון זיינע בּרידער זיינען אייניקע געוען.

|פּראָפעסאָרן אין די קאָנסערװאַטאָריעס

פון לעמבּערג און לאָנדאָן ,און זייערע
געבּויטע פינאַלן ,דעם אוצר מעלאָדיעס
ק
י
נ
ד
ע
ר
ז
י
י
נ
ע
ן
אויסגעצייכנט אַלס ווירי
און דעם ידישן טאָן ,געהאַט זײיער
אַ גרויסן ערפאָלג און געשפּילט געװאָרן טואָזן ,װי עמי װו ,.בּראָניסלאַוו װו ,,יוסף
אין די יידישע טעאַטערס פון דער גאַנג  װ .דער ערשטער קאָנצערטמײיסטער פון /
צער וועלט -,אַ סך מעלאָדיעס וו--ס װערן
יי

דער בּערלינער מלוכה-אָפּערעי.

-
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ר-מאן
גאלע--
אסט
װָרפ
װא

י:

שלום פערלמוטער ,אין ,טאָ" ,ב"י;5291 ,
דוב

זאַװאַצקי,

112

5

אין לעמבּערגער

קאַראָל

ד"ר

4

,טאָגבּלאַט?

ראַטהױז,

פון

אין דער

4681

 5201,סח

װאַסערמאַן יעקב (- = 881...
) געבּ .אין פּלאָצק ,פּױלן,
זייער פיל געװאַנדערט ,געלעבּט אין מערב:
אײראָפּע ,אַמעריקע ,געווען אויך אין
קאַלקוטע ,אינדיע ,אאַז"וו .די לעצטע
יאָרן אין װאַרשע ,ואו ער איז בֹּאַ:

שעפטיקט אַלס לערער פון ענגליש ,אַחוּץ
אַרטיקלען אין אײניקע צייט?שריפטן,
האָט ער אַרױסגעגעבּן אצַּוך איט חדאָס
טעאַטער און דער סאָציאַליום"( ,ואַרשע,
 ,1ז"ן 1
א+8
 --)0פאַּרוּוו פון אהַי?
סטאָריש?מאַטעריאַליסטישער בּאַזאַנדלונג
פון דער טעאַטער:פּראָגּלעם; אַחוץ אַ

גרויסן היסטאָרישן מאַטעריאַל בּרענגט
דער אַװטאָר אין דעם בּוך אויך אייגץ?

נע השערות,

אָפּט צו פּאַראַדאָקסאַלע

און אומבּאַגרינדעטע,
און עקספּרעסיאַנים

ועגן מאָדערניזם
אין דער

טור ,קינאָ ,נייער דראַמע,

ליטעראַ:

ײדישן טע:

אַטער,

װאַקכמאַן יעקב (-- 6681 8/22
) געבּ .אין לובּלין ,זיין
פאָטער ,אמַשכּיל ,פון בּאַרוף אפַּריװאַט:
אַדװאָקאַט ,האָט אים קין ספּעציעל
יידישע דערציונג גיט געגעבּן ,און נאָכן
ענדיקן אַ:4קלאַסיקע קרויניש-ײידישע
שוֹל האָט װו .געאַרבּעט בּיי אַ געשוואוי:
רענעם אַדװאָקאַט ,אקַורצע צייט אויך
געשפּילט אין גאָלדפאַדענס טרופּע אונ;
טער דער דירעקציע פון װײינשטאָק ,אַלס
אַקטיאָר אָנגעהױבּן צו לייענען שמרס
און בּלאָשטײנס ראָמאַנען ,אין קרויג:
שטאַט ,וואו ער האָט זינט  0981געדינט
אין מיליטער ,אַלס איינגייער אין אַ יידיש
הוין זיך אויך בּאַקענט מיט דער רוסיש:
יידישער ליטעראַטור און מיט די ווערק

 --וואקסמאן / -
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פון א .מ .דיק ,מענדעלע אאַ.נד .צוי
ריקגעקומען פון מיליטער 2 ,יאָר געאַר:
בּעט אַלס כראָניקער אין די -אטתסס.
א1סטסאסמ8ם 80066/'1 .הואס ,דאַן בא

זייטיקט געװאָרן דורך דעם לובּלינער
גובּערנאַטאָר פאַר אָפּדרוקן אַ נאָטיץ
וועגן שלאָגן אַן אַרעסטירטן יידן דורך

דער פּאָליצײ און זיך פאַרנומען מיט
פאּרַידװאװַאטָק=אַטור ,  8091פאַרפאַסט
זיײן ערשט

טעאַטערשטיק

א"ט פאין

יענע טעג"--אַ פּאָגראָם:בּילד אין  3אַקטן,
װאָס איז אויפגעפירט געװאָרן אין קאָמ:
פּאַנעיעצעס יידישן טעאַטער אין װאַר;

שע,

אָבֹּער בּאַלד פאַרװערט

געװאָרן

דורך דער מאַכט ,זינט דאַן פאַרפאַסט,
בּאַאַרבּעט אָדער איבּערגעזעצט אגַאַנצע

ריי טעאַטערשטיק,

פון וועלכע עס זײ;

נען אויפגעפירט געװאָרן די פאָלגנדיקע;
ידי פאַרשטויסענע" ,אדער פּראָװאָקאַ:
טאָר" ,װדאָס גאַסנמײדל אָדער דער גע;
לער בּילעט" ,װאין אקַעלער:שטוב",
זבּערעק יאָסעלעװיטש" (פארעפנטלעכט
אויך אין בּוכפאָרם,

פ"ג חיבנה" ,װאַרשע,

0
 2191אויפגעפירט געװאָרן /אין
י
ל
י
ש
פּױ ן טעאַטער אין לובּלין), ,די מכּבּי.
מוטער" ,חאוקראַיִנער פּאָגראָם-קרבּנות"- ,
זמענדל בּייליס"} ,פישקע דער קרומער" --
לוט מענדעלע

מוכר?ספרים,

חדער

גלאָקנקלינגער פון נאָטרדאַם"  --לוט

װי
לויקטטאָר הוגאָ ,חדי זיבּן געהאַנגענע"--
לעאָניד .אַנדרעיעוו ,חדי פרוי ,װאָס
האָט דערהרגעט";

אָריגינעלע

אָפּערע?

טעס :ידי שיינע בּערטע" ,חמאַלװינקע .

ויל אַזױ" ( 81 -- 7191אויפגעפירט גע;
װאָרן

אויך אויף דער

דייטשער

בּינע

אין ווין) ,װװאָס אמַויד קעןי; ,איר
בּענעפיס"{ זאיבּערגעזעצט אָפּערעטעס:
װדאָס

הימלבּעט",

חחווה",

חשושנה די

צנועה" ,זדער מיידל:מאַרק" ,װאָטאַ לי.:
בֹּע" ,זפּופּטשיק?/ ,ציגייגערליבּע" ,װפרי?

/

5

ב

/

2
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װאַקסמאן  ---װאָרטסמאן:. .

ליציע ,רומעניע,

לינגס:לופט" .,אווען מענער שווינדלען",

|
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פאַרפאַסט אַ בּראָשור

חדי דאָלאַר:פּרינצעסין" ,ידי דריי פאַר? | וועגן יידישן נאַציאָנאַלפאַנד ,װאָס איז
!לאַנגען" ,װטשאַרדאַש:פירשטין"+ ,בּאַראָן אַרױס אין עסטרייך ,לאָנדאָן ,פֿאַריז,
קימעל" ,זסוזי" -- ,די צײט פון דער זיין בּוך זװאָס ווילען די ציוניסטען!? 
(לאָנדאָן )2091 ,איז געווען איינער פון
מלחמה פאַרבּראַכט אין רוסלאַנד ,וואו

די ערשטע אָפּהאַנדלונגען וועגן ציוניזם

איבּערגעלעבּט די שרעקלעכסטע פּאָגראָ:

מען אין אוקראַיִנע ,צוריקגעקומען קיין אין יידיש 4091 ,געגרינדעט אין לאָנ=
לובּלין  ,0291פאַרעפנטלעכט אסעריע דאָן ראאַַדיקאַל:ציוניסטישע און ליטע?
רישע מאָנאַטשריפט עדי יודישע צוקונפט",
-פּאָגראָם:שילדערונגען אין זלאָדזער טאַגע:

וועלכע דערנאָך אַריבּערגעטראָגן קיין

בּלאַט" (אויך איבּערגעדרוקט אין אַנדע:
רע יידישע פּראַװינציעלע צייטונגען פו.

װאַרשע .שפּעטער געווען אַ שטענדיקער

מיטאַרבּעטער

פּוילן) ,אין ז .זילבּערצווייגס װאָכנבּלאַט
|חטעאַטער און קונכט" געשריבּן זכרונות

פון אַלטן יידישן טעאַטער ,צ"א ועגן
קריסטן אויף דער יידישער בּינעי

װאָרטסמאַן יחזקאל (-- 8081

טייליקונג פון בּלויז אַמעריקאַניש:ײידײ.

) געבּ ,אין זװאַניעץ ,פּאַ

אןַארַמעגלעכער
דאָליע , פאי

ישע שריפטשטעלער,

פּאַמיליע,

(אַ קורצע

צייט.

אויך אין שטראַס= -
בּורגער אוניווער?
סיטעט) טעכניק,

פילאָסאָגיע און .
סאַציאָלאָגיע ,געש- .
ענדיקט בּאַזעלער

געפּרוּװוט בּאַנייען

ידי יודישע צוקינפט" ,פון ועלכער עס

 בּאַקומען אהַיימישע דערציונג ,האָט ער.ש-פּעטער שט!
דירט אין שווייץ.

אין נחום סאָקאָלאָװס

;טעלעגראַף" ,צוליבּ אַ פּרעסע:פּראָצעס.
געמוזט פאַרלאָזן רוסלאַנד ,אָגּהייבּ 7091
אַװעק קיין אַמעריקע ,דאָ צ"אַ אַרױסגע?
געבּן אזַמ"בּפאַמעריקאַ" מיט דער בֹּאַ= 

זיינען אַרױס נאָך  3העפטן בּלויז ,מיט:
געאַרבּעט אין דעם ציוניסטישן װאָכנ:
בּלאַט װדאַס אידישע פאָלק" ,אין דעם
פּועלי:ציוניסטישן קאירישען קעמפּפער",
אין .זטאָג" ,איידישען טאַגעבּלאַטי,זמאָר?
גען זשורנאַלײ א.אַנד ,און געווען רעדאַק*.
טאָר פון אגַאַנצער רצייייטונגען ,פון

ודעם טאָגבּלאַט חדער בּאָסטאָנער אַד=
װאָקאַט" ,פון דעם װאָכנבּלאַט חדער

אוניווערסיטעט אַלס בעמיקער ,אין בּערן אידישער שטערן" אין אַטלאַנטאַ ,שטאַט
דזשאָרדזשיאַ ,פון דעם זקענעדער אָדלער?
| געווען איינער פון די פינף גרינדער
אין מאָנטרעאַל ,פ!ון דער וועכנטלעכער
(צוזאַמען מיט נחמן סירקין ,ליכטעג;
שטיין ,חיים ווייצמאַן און פרל .לימאַס ,װקאַליפאָרניער אידישער שטימע" אין .
| איצט פר ,בּוכמיל) פון ערשטן ציוני= סאַן פ=ראַנציסקאָ( .עקסיסטירט אָנדערט=
האַלבּן יאָר  ,)51 -3191פון ,דעם אידי+
סטישן אַקאַדעמישן פאַראיין ,אַלס סט:
שען ועכטער" אין קליולענד (אַלס.
דענט געװוען שטענדיקער קאַרעספּאָנדענט
פון בּוקאַרעשטער ידישן װאַכנבּלאַט טאָגבּלאַט עקסיסטירט בּלויז  /װאָכן,
ץהיועץ" ,די ערשטע פובּליציסטישע אַר? פון דער װעכנטלעכער פדי צייט" אין
לאָס:אַנדזעשעלעס ,וו ,האָט פיל גערייוט'
טיקלען פאַרעפנטלעכט אין ײדעם יוד",
געאַרבּעט אַלס כעמיקער אין דייטשלאַנד.,
זינט דאַן מיטגעאַרבּעט אין פאַרשײידענע

| יידישע צייטשריפטן פון רוסלאַנד ,גאַ= |

איטאַליע,

סאַנטאַָ:דאָמינגאָ

(וועסט?איג?

/
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דיע) 12--0291 ,בּאזוכט אײראָפּע אַלס ה!עבּרעיש אין -אַ גימנאַזיע .די לעצטע
פּאָרשטײער פון ידזשאַינט" (ד ,ד .ק)- ,
אָנגעפירט מיט דער הילפסאַרבּעט אין
מזרח?גאַליציע ,בּאַזוכט צרץ:ישראל ,גע:
ווען דעלעגאַט אויף דעם  1 4ש.,וע,

זזש ,און  112ציניסטישן קאָנגרעס,
שפּעטער געאַרבּעט אין דעם קרןהיסוד?
בּיוראַ און נאָכן פאַרלאָזן דעם דאָזיקן
אמט אַרױסגעגעבּן אַ בּראָשור אין
| קליװולאַנד פון פּאָלעמישן כאַראַקטער
א"ט ײווען שװײגען איז אפאַַרבּרעכען".

צייט געווען אָנגעשטעלטער אין חקרן

היסוד" און אַרומגעפאָרן איבּער דער
פּראָװינץ ,זינט  8091געדרוקט בּעלע=
טריסטישע זאַכן און זשורנאַליסטישע
אַרטיקלען אין יידישע און העבּרעישע
צייטשריפטן ,אויך א"פ י בּן-אהרן ,י.
וורשאי ,אין בּוכפאָרם  .אַרױסגעגעבּן:
חהגיונות וזעזועים"/ ,מן המולדת" (רי=
זעבּילדער פון א"י און מצרים)+ ,מעלות
ומורדות"( .אַ בּאַנד דערציילונגען) ,אויף -

ניט פאַרעפנטלעכט נאָך :זנאָטיצען פון

אסַעריע קינדער:דערציילונגען אי העבּ+

און אַ דרייאַקטיקע דראַמע ,דער אַר:
טיסט" .פון זיינע פּסעװדאַנימען  :בּן:אדם,

רעיִש,
װאַרשאַװפקי מאַרק או--))84:62
 )7געב ,אין אָדעס אין אַ אָנגעזעע=

אַ געוועזענעם
בּעל:דמיונות,

מאַנטשיק,

אדזשאָינט" = דירעקטאָר"
דער שװאַרצער

יונגער?

איש אמת .* ,וו ,קלאָראַ

נער אינטעליגענטער

רייזענבּערג (וועגן פרויען = אינטערעסן),

זיינען זיינע על:

לעצטנס רעדאַקטאָר פון דער זקאַליפצָר;
ניער אידישער שטימע" אין לאָס;אַנ:
דזשעלעס.
װאַרשאַװסקי יקיר (5881 --11/41
) געבּ .אין מלאַװע ,פּוילן,
ביי דער געוועזענער דייטשער גרענעץ,

טערן אַריבּערגע?

אין אחַסידיש:סוחרישער

פאַמיליע ,גע= 

לערנט אין חדר ,חסידים?שטיבּל און
פאַר זיך ,גלײיכצייטיק מיט גמרא זיך

ידישער פאמיליפ.

אַז ער איז נאָך געװען גאָר | א קינה.,
פאָרן קיין זָשֵׁי= .

טאָמיר ,וואו עֶר
האָט אייניקע יאָר
בּאַזוכט די ראַבּי
דִצָר-
נערשול,
גײכט דעם 44ט1

קלאַס פון
ראַבּינערשול,

-

דער +
אין וו

אַריבּער אין גימ=

אויך אָפּגעגעבּן מיט ספרי חקירה ,קבּלה נאַזיע און נאָכן ענדיקן זי איַאָר שטו=

און חסידות .אונטער דער השפּעה פן
זיין בּן:עיר יוסף אָפּאַטאָװסקי (אָפּאַטאָשו)אָנגעהױבּן

צו

לײענען די

העבּרעישע

ליטעראַטור און לערנען פרעמדע שפּראַכן,
צוֹ

02

יאָר

אַװועק

קיין

װאַרשע,

נאָך |

דער חתונה געװאָרן אדַעבּרעיישער לע:

רער אין גאָסטינין ,בּיי פּלאָצק ,דאַן

בּוכהאַלטער

אין זײן געבּורטשטאָט,

יערב דער וועלט:מלחמה געמאַכט אדַיי
זע איבּער דיײיטשלאַנד ,איטאַליע ,סיריע,

ארץ:ישראל און מצרים .,שפּעטער זיך.
בּאַזעצט אין פּלאָצק אַלס לערער פון |

דירט

אויפן

יורידישן

פאַקולטעט פון

אָדעסער אוניווערסיטעט ,זיין שטודיום
אַלס יוריסט האָט ער פאַרענדיקט אין
קיעווער אוניווערסיטעט  ,5781חתונה גע=
האַט מיט זיינס אַ שוועסטערקינד ,9781
האָט ער אין משך פון צענדליקער יאָרן
פּראַקטיצירט אין קיעוו אַלס געשוואוי=
רענער אַדװאָקאַט און געאַרבּעט בּיים

קרייז:געריכט און געריכטסקאַמער .אַדאַנק
') אין 36
אלס זײן

/

איז

געפורטסײיאָר

געבּורטסאָרט.

פאַלש אָנגעגעבּן 5481
און זשיטאָמיר אַלס זײַן

/

י
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זײינע הויכע גייסטיקע מעלות און זיין

גוטמוטיקן  .הומאָר איז ער געווען זייער

בּאַליבּט און געאַכט בי אַלע זיינע
חברים און געשֶמט אין די קרייזן פון דער

|

יי

|

0

אויף די ציוניסטישע אָװנטן אין קיעוו.,
אויך בּאַזוכט שדה:לבן און בּאַרדיטשעוו,
אַליין זינגענדיק זיינע לידער מיט פיל

הומאָר

און

געפיל,

מיט

אַ שינער

אינטעליגענץ אין קיעוו מיט זיינע אויס:
האַרציקער שטים ,א2:ַ0ע אױסגאַבּע פון -
געצייכנטע הומאָריסטישע עקספּראָמפּטן:
ז
י
י
נ
ע
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י
ו
ד
י
ש
ע
פ
א
ָ
ל
ק
ס
:
ל
י
ד
ע
ר
"
מיט
.
ף
קופּלעטן ,מאַטעריעל צָבּער האָט ער זי
ב
א
ּ
ַ
י
א
ָ
ג
ר
א
ַ
פ
י
ש
:
ק
ר
י
ט
י
ש
ע
ר
הקדמה פון ש"ע
זיין גאַנץ לעבּן .שווער געפּלאָגט און ערשט
א
ו
ן
מ
י
ט
2
1
ג
ײע לידער ,װאָס בּלױן
א
ַ
ע
 ,3ווען ער האָט בּאַקומען אַ שטעל
פ
ּ
א
ָ
ר
פון זײי זיינען פאַרעפנטלעכט

 פון אַ יוריס:קאָנסולט אין אבַּעלגישערקאָמפּאַניע פון הוטעס אויפן דאָן ,האָט

געװאָרן אין חדעם יוד" און ,יודישער

זיך זיין לאַגע פאַרבּעסערט ,אין פעברו?
אַר  5091איז ער קראַנק געװאָרן און צו;

טויט (פ"ג חמוריה" ,אָדעס ,4191 ,ז"ז
 ,)14139/בּלויז עטלעכע פון וו--ס איבּער

פּאַמיליע" ,איז שוין אַרױס נאָך װ--ס 

ריקגעפאָרן קיין קיעוו ,וואו ער האָט זיך
אָ-פּגעמאַטערט אַפּאָר יאָר אין איבּער:

איבּעריקע זיינען דאָ נאָטן ,װאָס זיינען

| פון אַן אַפּאָפּלעקסיע . ,איבּערלאָזנדיק זיין
פרוי אוֹןדיאיינציקע טאָכטער אָן שום

פֿאָלקסלידער ,װי חדער אלף:בּית", ,אַ בּריף

מענטשלעכע יסורים און איז געשטאָרבּן

 0לידער זיינען אָן ניגונים; צו אַלע

רויסגעגעבּן דורךשמוריה" איַןבּאַוונדער
בּוך .פילע פון זיי זיינען געװאָרן עכטע

מיטלען צום לעבּן--,די לעצטע יאָרן פון .כון אַמעריקאַ ,קשרה און רבקה" ,זדער.

זיין לעבּן איז װו ,בּאַרימט געװאָרן אַלס
יידישער פאָלקסדיכטער ,אין דער פרייער
צייט פלעגט ער ליבּ האָבּן צו זינגען פאַר
זיך יידישע לידער ,װאָס ער האָט אַלין
פאַרפאַסט צוזאַמען מיט די ניגונים צו זיי,
ניט רעכענענדיק ,אַז זי זאָלן האָבּן אַ.
ליטעראַרישן װוערט ,פלעגט ער זי אַפִילו
ניט פאַרשױייבן ,בּיו ש"ע איז סוף די
0קער יאָרן פון פאָריקן יר"ה געוואויר

זיידע מיט דער בּאַבּע"/ ,דאָס ליעד פונים.

בּרויט" אאַז"וו .איינפאַך און טיף דורם- :
געלעבּט,

זיינען זיי זײער נאָענט צום

גײסט פון דער יידישער פאַלקספּאָעזיע,

צוזאַמענגע
קניפּט מיט דעם לעבּן פון פאָלק,

מיט זיינע ליידן און פריידן;

אין זיי פִילְט

זיך דער אָפּקלאַנג פון יידישע טרערן,
פון יידישן גלות און פּאָגראָמען ,פון
יידישן דלות ,פון יידישן װאַנדערן = .

געװאָרן פון דעם מערקװערדיקן אַדװאָ:

אַלע סיוזשעטן פון יידישן פאָלקסליד ,אַפילו
די אומעטיקסטע מאָטיוון זיינען בּיי װו,
דורכגעדרונגען מיט יידישן בּטחון :דער
ייד אין זיינע לידער ,דער פאָלקסמענטש,
איז אַן אָפּטימיסט; די ליידן זיינען ניט
אימשטאַנד צו דערשטיקן אין אים דעם

פיודישע פאָלקסליעדער" ,מיט אַ הקדמה
פון ש"ע .די זאַמלונג האָט געהאַט
אַ אויסערגעװיינלעכן ערפאָלג און גאַנץ

טיפן גלױבּן אין אַ בּעסערער צוקונפט,

קאַט:פאָלקסדיכטעױ און סוף:כּל:סוף אים
געצוואונגען די לידער מיט די ניגונים צו

פאַרשרייבּן,

און מיט דער

הילף פון

אַ גרופּע קיעווער ציוניסטן איז  0091אַרױס
אַ זאַמלונג

גיך

פון  52וו--ס לידער

זיינען אַ סך

פון זי

א"ט

פאַרשפּרײט

געװאָרן בּכל תּפוצות ישראל ,צװאַמען
מיט ש"ע פלעגט װ .אױך אַרױסטרעטן

דאָס שטאַרקע פריידיקע לעבּנסגעפיל ,װאָס
ץליידט און זינגט לידער" ,אין וו--ס
האַרציקעף תּמימותדיקער פּאָעױיע פילט.
זיך ארַירנדיקע ליבּע צו דעם יידישן
פאָלקסלעבּן ,און נאָר אָט די טיפע ליבּע
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װאַרש ווטקי

קען אונז געבּן צו פאַרשטיין ,װוי אַזױ
אמַאָדערנער קולטור:מענטש האָט זיך
געקענט אַראָפּלאָזן אָדער ,ריכטיקער ,זיך

אויפהייבּן בּין צוֹ דער מדרגה פון אַן
אמתן פאָלקסדיכטער,
לידער אין פּונקט
געקינצלט ,וי זייער
די אמתע אינפאַכע

די שפּראַך פון וו--ס
אַזֹי עכט און ניט
אינהאַלט; דאָס אין
פאָלקסשפּראַך ,אַזוֹי

וי זי װערט גערעדט אין װאָלין ,דער
משקל איז ניט תּמיד אױסגעהאַלטן ,אויך
די גראַמען זיינען ניט אַלעמאָל גלאַט,
אָבּער פאָלקסטימלעך; אין דעט כּױט האָט
װ ,געהאט אַלס מוסטער דעם אַנדערן
גרויסן

יידישן

פאַלקסדיכטער

אברהם

גאָלדפּאַדען (וועלכער איז אגב געווען אַן
איינגייער אין װוו--ס עלטערנהוין אין זשי:

טאָמיר און זיין גאַנץ לעבּן געוען דורך
פריינדשאַפּט פאַרבּונדן מיט וו ,),די שייגע

האַרציקע ניגונים זיינען דורכאויס צוגע:
פּאַסט צו די מאָטיוון פוֹן דעם טעקסט.,

און דאָס האָט אויך שטאַרק מיטגעהאָלפן

פּאָפּולאַריטעט

צו דער אומגעהייערער

פון וו--ס לידער ,וועלכע װערן געזונגען
אין דעו גאַנצער װעלט ,וואו עס לעבּט

גאָר דאָס יידישע װאָרט,
{וסף בּאבּיטש ,אין
נח פּרילוצקי;/ ,32 ,י
ראָמאַנײצײטונג?  31 ,8091פּריװאַטע מיטטילונגען

פון װ--ס פרוי פאר דער ערשטער אױסגאַבּע פון
לעקסיקאָן; ש ,ניגער,

װעלט",| ,5191 ,

גיודישע

װאַרשאַװפקי עוור (אַרוֹם --8981
|

) געבּ .אין אַ קליינשטעטל
פון װאַרשעװער געגנט,

אין אַ בּאַלעבּאַ:

טישער פּאַמיליע ,זיין פאָטער איז געווען

האאַַלבּער

משכּיל און אגַעוויסע צייט

אויך געלעבּט אין לאָנדאָן,

בּאַקומען אַ

געוויינלעכע יידישע דערציונג,

איז װ,

שפּעטער אַ שטיקל צייט געװען אהַעב?
רעיִשער לערער ,דערנאָך זיך אויסגע-
לערנט פאַטאָגראַפּיע .,די ערשטע ליטעראַ;
רישע פּרוּוון געבּראַכט צו י .מ ,ווייסענבּערגן,
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וועלכער איז נתפּעל געװאָרן פון זיין טאַש

לענט ,דעם יונגן אָנפּאַנגער שטאַרק מקרב
געװוען און אַרױסגעגעבּן זיין ראָמאַן זשמוג?
לאַרס" (אין  3ט ,,אילוסטריחט פון ,
זײידענבּײיטעל ,חווייסענבּערג:פ"ג? ,װאַר?
שע ,0291 ,ז"ז  ,)497497021װאָס האָט
געמאַכט אגַרויסן רושם ,אַרױסגערופן
אַרטיקלען און העצענױעס כּמעט אין
אַלע יידישע צייטונגען און אין אַ קור:

צער צייט אױסגעהאַלטן אייניקע אױים
לאַגעס (די לעצטע אין פ"ג װקולטורליגע").
אין דעם ראָמאַן וערט געשילדערט דאָס
יידישע שטעטל אין פױילן בּשעת דער
דייטשער אַקופּאַציע ,ווען די בּרוטאַליטעט

פוֹן דער מלחמה
האָט אָנגעמאַכט
האוַרבּן אין דעם
אַלטן לעבּנסשטייפ .
גער ,דעמאָראַלי
זירט די בּאַפעל:
קערונג ,אַױיינגע?
װאַרפן זי אין דער

הפקרדיקער

אַט:

מאָספערע פון סדפיּעציעלצ שמוכל;=פרנסות;

סקולפּטוראַרטיק ,קרעפטיג און פריש ,מיט
אַ שאַרף אויג ,אין דעם לעבּעדיקן דיאַלעקט
פון די אַרוסגעפירטע פּאַרשױינען מאָלט װ,
דאָס נאַקעטע ,רויע ,בּרוטאַלע לעבּן ,פון
וועלכן די מלחמה האָט אָפּגעריסן אַלע פייגנ?
בּלעטער ,צעבּראָכן די מחיצות ,װאָס האָבּן
אָפּגעטײלט איידעלע פון פּראָסטע ,לומדים
פון עם:הארצים ,רייכע פון אָרעמע ,און נאָר

אין זעלטענע אױסנאַמען האָט דער דיב
טער געבּראַכט צום אויסדרוק די שטריכן
פון איידעלער צאַרטער מענטשלעכקייט,
װאָס אַפילו דער קאַלעקטיווער שמוגל:
דיבּוק האָט ניט געקענט דערשטיקן (דִי
ליבּע צווישן אַ ייִנגל אַ שמוגלער און
אַ שמוגלערין אפַּראָסטיטוטקע) .וו ,האָט
אויך פאַרעפנטלעכט א ריי נאָװעלן איך
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חצוקונפט"!( .אַהימגעקומען" ,2291 ,א),

געלעכּט אַסקעטיש ,אויסגעמיטן מענטשן- ,

שאַ חתונה אין דאָרף* 4004 ,4291
(דאָס נײע לעב" פון
שװײיבּעריש?
--4ען) א .אֲנדי
זשיטלאָװוסקי:ניגער,

קראַנקהײטן .

געפּײניקט

פון קאָשמאַרן,

|פון קערפּער און גײסט ,געזוכט אַן אויס+
לייזונג פאַר זיין מידער נשמה ,גע

 3291פּאַרלאָזט פּױלן ,געלעבּט אין בּערלין | ,שטרעבּט צו דערהײבּונג ,צו ווערן אמת?

לאָנדאָן ,די לעצטע פּֿאָר יאָר אין פּאַרי- ,

געשריבּן פון דאָרט סקיצן און אַרטיקלען

לאַנדאָנער

אין די ?פּאַריזער בּלעטער",

דיק ,גוט און פרום און לסוף זיך גע+

נומען דאָס לעבּן ,זיין טאָגבּוך ,פערזן,
בּלעטלעך (איבּערזעצונגען פון פּסוקים און

אצייט", ,ליטעראַרישע בּלעטער" אַ,נד,

שפּרוכן פון עװאַנגעליום ,מאַרק אַװרע?

ווערט אַרױסגעגעבּן אין װילנער פ"ג פון

ליוס ,װאָלט װיטמאַן ,ניצשע ,וויינינגער,
סט ,בּזשאָזאָווסקי ,א ,אַנד ),זיינען אַרױיס:

ראָמאַן,

זיין לעצטער

קאין שניטצייטי,

י

ב ,אַ .קלנצקין,

,עגען עפּעס װאָס פעהלט",
א.ל ,יאקובּאָװיטש ,װ
יאין ה,יינט" 0211 ,411 ,1291 ,נ .מייזיל ,אין שטראַחל". ,
,אָמענט?;
.ין מ
בי קאַרליניוס, ,פון פאָלק" ,א
1
|בּן-שמחה ,אין ,מאָרגענשטערן?! י .װ ,.אין ,נײע

וועלט" ,שן ;1291 ,1/ש .ניגער, ,דאָס רויע לעבּען,
אין צ,וקונפט" ,1291 ,שׁןָ ב ,עפּעלבּוים, ,בּיכער* /
יוועלט".722 ,3291 ,

װאַרשע משה ( --7881טן)2191 22/
געבּ .אין אַנטאָפּאָל ,גראָדנער געגנט ,וועןער איז נאָך געווען אַ קינד ,האָבּן זיינע על2
טערן זיך אַריבּערגעצויגן קיין פּלאָצק ,און
אין דער דאָיקער שטילער פּוילישער
שטאָט האָט װו ,אָפּג עלעבּט זיינע קינדער?.יאָרן ,ער איז געווען א
קַרענקלעך

קיגד

;און ליבּ געהאַט אײנזאַמקײט ,שטענדיק
אַרומגעגאַנגען אַ פאַרחלומטער,

דערפאַר

געגעבּן געװאָרן פון ק ,טעפּער און זל= 

שע לאַנדױ א"ט שוועגען פון אנַשמה"
(נ"י ,3191 ,זײז  )111מיט אפַאָרװאָרט
פון די אַרױסגעבּער .,װ.

געהאַט

האָט

אַ גרויסע השפּעה אױף דער גוופצ 
עסטעטן און יונגליידישע דיכטער אין

נ"י , װי ק .טעפּער ,זישע לאַנדױ ,משה
נאַדיר ,און אין זיין גרויס ליבּשאַפּט
צום

יידישן װאָרט

האָט ער זיך פיל

אָפּגעגעבּן מיט איבּערזעצונגען ,שטרעבנ;
דיק צום פיינעם ידישן

סטיל ,צ"א

צוזאַמען מיט ק .טעפּער איבּערגעזעצט -
|
אייניקע טשעכאָװס דראַמען,
דיץ

דער ,ודוי

,ראַטו?
אלייןטע

פון

אַ צעװײטאָגטער

נשמה",

און לעבּען".1191 } ,

ואַשיץ פישל (װװן-- 9781 62
) געבּ ,אייעןזיערנע ,מורח?

בּאַקומען דעם צונאָמען ?דער פאַרגאַפּע=
טער" ,פרי אַרײנגעצויגן געװאָרן אין גע:

גאַליציע ,בּאַקומען אגַוטע יידישע דער

זעלשאַפּטלעכער אַרבּעט ,אקַורצע צייט.

ציָונג ,געענדיקט מיט אַן אויסצייכענונג

געשטאַנען

אונטער דער

השפּעה

פון

| ציוניזם .,דערנאָך אַריבּער צום צבּוֹנד",
צַגיטירט ,פּראָפּאַגאַנדירט ,געטאָן אָרגאַ=

;ניזאַציאָנעלע אַרבּעט ,אפַּאָר מאָל געווען

מיטלשול אין זלאָטשאָװ און דאַן לעמ"
בּערגער אוניווערסיטעט אַלס ד"ר יורי.
פּראַקטיצירנדיק אַלס אַדװאָקאַט אין לעמ?
בּערג ,גענומען אַן אַקטיוון אָנטײל אין
| דער ציוניסטישער

:אַרעסטירט ,געזעסן אין תּפיסה אין װאַר:
שע ,פּלאָצק ,און קאָליש .צוליבּטוענדיק
די דערשראַקענע עלטערן 6091 ,אַװעק
קיין אַמעריקע ,געאַרבּעט אין פאַבּריקן,-געווען אַ צײיטונגספאַרקויפער ,די לעצטע

שליסלעך יידיש .אַלס געװעזענער אָפי=

:חדשים פון זיין לעבּן אַ הויזוועכטער,

אַרֹמײ,

בּאַװעגוֹנג,

זיך בּאַ=

טײיליקט אין אַלע ציוניסטישע קאָנגרעסן,

געווען איינער פון די גרינדער פון לעם?
בּערגער ײטאָגבּלאַט? ,געשריבּן אויס.
ציר פון

דער

עסטרייכישער

-
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צדקה:גדולה  א ,אַנד ,בּיי דער אַנטשטײ.:

בּערג  8191געגרינדעט איַידישע מֿיליב  וּנג פון דער קאַנסטיטוציאַנעל:דעמאַקראַ:
טישער פּאַױטײ געװאָרן אטַעטיקער
ציע און טאָגטעגלעך געשריבּן װעגן די
פּאָגראָס:געשעענישן לאַנגע אַרטיקלען
מיטגליד פון איר אָרגאַניזאַציע אין וויל= /
?
אין ;טאָגבּלאַט" ,װאָס האָט דעמאָלט צו
נע ,אָבּער שפּעטער זיך צוריקגעצויגן,
ליבּ צענוור געמוזט ערשיינען אין יידיש  /זינט דער וועלט:מלחמה אַנטװיקלט זייעף --

און פּױליש ,אויס מורא פאַר רעפּרע=
יסיעס פאַרלאָזט דאַן פּוילן ,אַװעק קיין

אַינטענסיווע געזעלשאַפטלעכע טעטיפ.
קייט ,בּשעת דער דייטשער אַקפּאַציע

דערנאַך אין ווין פאַרנומען

געווען איינער פון די פירער פון דער יידי=

אַ שטעלע אין נאַציאָנאַלראַט ,שפּעטער

| שער פּאַליטישער אַרבּעט אין ווילנע ,מערץ

קאָפּנהאָגן,
זיך בּאַזעצט

אין חיפה אַלס אַדװאַקאַט.

װינאָדסקי יעקב (ר"ח ניסן --6581
) געבּ ,אין בּאַבּרױסק ,מינס:
קער גובּ ,,אין אַבּאַלעבּאַטישער משפּחה,
װאָס שטאַמט פון סלוצק ,װאו סאיז דאָ
אַ פאָרשטאָט װיגאָדע ,בּאַקומען אשַטרענג

7

אַרעסטירט פון דער דייטשער

! פֿאַר זיין שאַרפן

מאַכט

אויפטרעטן קָעגן דער

פאַרשטעלטער קאַנטריבּוציע אויף דער
ווילנער בּאַפעלקערונג און אינטערנירט
געװאָרן אין אַ געפאַנגענלאַגער אין דייטש:
לאַנד

(טשערסק).,

צוריקגעקומען

אין

רעליגיעזע חסידישע דערציונג ,פון מענ;

אַפּריל  8191קײן װילנע ,אַרײן
אין דער ציוניסטישער אָרגאַניזאַציע ,פון
איר דעלעגירט געװאָרן אַלס מיניסטער

אויך רוסיש און אונטער דער השפּעה פון
דער העבּרעישער השכּלה:ליטעראַטור צו

אין דער ערשטער ליטווישער רעגירונג- ,

דעלסאָנס תּנך:איבּערזעצונג זיך אויסגע:

לערנט דייטש און אַלס אַװטאָדידאַקט
 4יאַר אָנגעקומען אין :5טן קלאַס פון
דער קלאַסישער גימנאַזיע אין מאַריאַמפּאָל,
וועלכע געענדיקט מיט אַ מעדאַיל ,דעָר=.
נאָך שטודירט אין דער מעדיציניש:כירור:
גישער אַקאַדעמיע אין פּט"ב ,אַלס סטו:

דענט געשטאַנען נאָענט צו אַ רעװאָל;
ציאָנערן קרייזל ,געווען אַרעסטיױט ,נאָכן
ענדיקן די אַקאַדעמיע  2881זיך ספּעצ=

אַליזירט אין ווין 3881 ,זיך בּאַזעצט אַלס

גינעקאָלאָג אין ווילנע ,וואו זיינע עלטערן

האָבּן שוין פון טריער געוואוינט און דער
פאָטער האָט זיך בּאַשעפטיקט אַלס לִיווֹע?
ראַנט פאַרן מיליטער ,פאַרעפנטלעכט
איבּער  001װיסנשאַפטלעכע פאַך:אַרטיק:

לען אין רוסיש און אויך אין דייטש,
אַלס כּלל:טוער געווען

טעטיק אין פּרע:

זידיום פוֹן די אַלע ווילנער קהילות ,װאָס
האָבּן געטראָגן פאַרשיידענע
קאַמיטעטן",

0810660606

נעמען פון

,608460:201808

אָבּער גלייך איז ווילנע פאַרנוֹמען גע
װאָרן פון די פוילישע לעגיאַנערן און
אין עטלעכע טעג אַרום פון דער רויטער
אַרמײ ,שפּעטער ווידער פון די פּאַליאַקן
און אַלס איינער פון די פירער פון דעם
ציוניסטיש

געשטימטן

יידישן בּירגערטום

אין ווילנער קאַנט  2291אויסגעקליבּן גע=
װאָרן פון נאַװאַרעדאָק אַלס דעפּוטאַט
אין סיים ,וואו ער איז טעטיק אין דעף

בּילדונגס:קאָמיסיע ,אויפטרעטנדיק פאַר
די רעכט פון די העבּרעישע און יידישע
שולן ,נאָך ד"ר שאַבּאַדס רעױיגנאַציע
אויסגעוויילט געװאָרן אויך .אַלס פאַרױ?
צער פון דער יידישער דעמאַקראַטישער
קהילה אין ווילנע ,מיטגליד פון שטאָט:
ראַט,

זיך בּאַטײליקט

אין דעם :31טן.

ציוניסטישן קאָנגרעס-- ,זינט  5091געדרוקט.

פון צייט צו צייט געזעלשאַפּטלעכע אַר:
טיקלען אין דער ווילנער רוסישער פּרעײ

סע ,אין דייטשן געפאַנגענלאַגער אַנגע:
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צו שרייבּן יידיש און זינט דאַן

וויוענפעלד משה זוט--3881 42/

פּאַרעפנטלעכט אגַרויסע צאָל אַרטיקלען,

|) געבּ .אין רישע ,גאַליציע,

הױבּן

איבּעח די

דערהויפּט

פראַגן פון דער

יידישער פּאַליטיק אין פּוילן ,אויך ציו?
ניסטישע אַרטיקלען ,אין די ווילנער /די

יידישע צייטונג?? ,אונזער פרייוד"/ ,די
צייט", ,טאָג" ,אויך אין די װאַרשעװער

געלערנט

בּיים

רישער

רב ר' יהושע?

יהעשל װאַלערשטײן ,מִחבּר פון וכּרם
יהוֹשע" ,קשדה יהושע" ,צו  51יאָר גע:
װאָרן אַ חסיד ,געווען אמַיטגליד פון
זאכַּנופיאי פון בּחורים צו שטודירן דאָס

,היינט? און חמאָמענט" ,אַ בּראָשור עדי

חסידות און פּראַקטיש צו לעבּן לוט די

קהלה און אירע פּינאַנציעלע מקורים?,

חסידישע פּרינציפן ,זיך פיל אָפּגעגעבּן
מיט קבּלה ,דאַן אַריבּער צו השכּלה,
צוליבּ די רדיפות פון די חסידים געגריגט -

אַ בּוֹך זכרונות א"ט ,אין שטורעם פון דער
וועלט:מלחמה" ,װאָס פראַגמענטן דערפון

האָבּן זיך געדרוקט אין ,דער װאָך" א"ר
פון ש ,ניגער ,אלעבּען" א"ר פון משה
,דעם

שאַליט,

פּנקס" א"ר

פון ז .ריזען |

א .אַנד ,,װוערט צוגעגרייט צום דרוק.
װידרעוויטש מ ,ד( ,י"בּ שבט
) געבּ .אין װיטעבּסק
--+ 7
אין אַ משפּחה פון גרויסן יחוס .זיין.
| פאַטער ,אַ סוחר ,האַלבּ חסיד האַלב 
משכּיל ,האָט אים געגעבן אַ געוויינלע:
כע יידישע דערטיונג .נאָך דער חתונה
זיך געפּרװוט

נעמען

צו מסחר,

ניט געהאַט קיין הצלחה,

אָבּער

און איו די

ולעצטע  02יאָר לערער פון העבּרעיש
אין װאַרשע; בּשעת דער װעלט:מלחמה
געווען פאַרװאַלטער און לערער אין

אַ פאָלקסשול

אין ריפּין ,דערנאָך אין

פּרושקאָװו ,שפעטער צוריקגעקומען קיין

פון צײט צו צײט געשריבּן

װאַרשע,

פּעליעטאַנען ,שירים ,מאמרים,
סטישע זאַכן אין װהמליץ",

פאָלקסבּלאַט",

הומאָרי?
חיודישען

פּעטערבּורגער

יהיום",

/אין די װאַרשעװעד טאָגצּלעטער "דער
| וועג"; ,אונזער לעבּען" ,אַלײן אַרױס;
געגעבּן הומאָריסטישע יום-טוב-בּלעט;
לעך א"ט קכּל בּוי און אײניקע אײן?

װי ?איטשע מאיר

אַקטערס,
װאַהלען",

אדי

יודישע גמינע",

צו די
,דער

איז איך אויפ=

שומר"

(דער לעצטער

געפירט

געװאָרן אויף דער

בּינע)

דעט אחַבחה

/השחר"

פון געװעזענע

בּית:מדרש?בּחורים צו בּאַפרײיען זיך פון
חסידישן

עול

און בּאַקענען

זיך מיט

אײראָפּעיִשער בּילדונג ,רעדאַקטירט איר

אָרגאַן עהשחר" (אַרוס בּלויז  4נומערן
און ערשט אין אַ יאָר אַרום בּאַנײיט א"ר
פון ד"ר ירמיהו פרענקעל) ,אויך מיטגע=
אַרבּעט אין דער קראַקעװער /המצפה",
אין ד"ר בּירנבּוימס  82.סטטאן און
זװ60װ ,30/65/אין יידיש דעם ערשטן אַר=
טיקל אָפּגעדרוקט אין דעם װאָכנבּלאַט
ץדער יור" ,קראַקע  ,5091א"ר פון ד"ר
אפרים:פישל װאַשיץ ,אין רישע איבּער
צוויי יאָר אַרױסגעגעבּן אַ װאָכנבּלאַט
חנייע פאָלקסצייטונג" ,וינט  7091זיך
אין לעמבּערגער

רעגלמעסיק בּאַטײליקט

אטאָגבּלאַטײ א"ר פון משח קליינמאַן ,גען
ווען גאַליצישער קאָרעספּאַנדענט פון ניו= /
יאָרקער חמאָרג ען זשורנאַל" ,אין פיודישען.
קאַלענדאַר" ,פון משה פראָסטיג,2191 ,

פאַרעפנטלעכט אַן אַרטיקל הדי יודישע
שפּראַכע און נאַציאָנאַלע פּאַליטיק אין
גלות" פון דאַן אצָוןליבּ די מאַטעריעלע
בּאַדינגונגען פון דער ידישער פּרעסע
אין גאַליציע ,זיך צוריקגעצויגן פון דער

זשוױנאַליסטיק ,לעצטנס געווען אאַָנגע:
שטעלטער

פון איַידישן

אין קראָסנאָ.

|

קאָאָפּעראַטיו
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זיידע .פון  5יאָר אָן געלערנט בּײ
מלמדים און אַרױסגעװיון זעלטענע פעי=
קייטן ,אויפן :31טן יאָר אַװעקגעפאָרן
קיין סאָלעטשניק ,געלערנט אין בּית=
מדרש בּיים רב פון שטעטל ,דערנאָך

אַרגענטינע ,פאַרעפנטלעכט סקיצן און
דערציילונגען אין פאַרשײידענע יידישע

אין קאַלעלישאָק 5981 ,געקומען קיין סמאָר2

געבּ ,אין מאָסקװע ,בּאַקומען אגַעווייג?

לעכע יידישע דערציונג אין ווילנע ,וואו=

הין זיינע עלטערן זיינען אַריבּערגעפאָרן

נאָכן גירוש 5091 ,אױסגעװאַנדערט קיין
פוֹן בּוענאָס:אײרעס0191 .

צייטשריפטן

רעדאַקטיױט ,די שטימע פון אַװאַנגאַרד",
אַרױסגעגעבּן פון אַ סאָציאַליסטישער אַר=
די לעצטע

בּעטער-גרופּע.

יאָרן איינער

פון די הױפּט:מיטאַרבּעטער פון /דער
אידישער צייטונגץ ,אין די אינטערעסן פון
צייטונג

דער

 8191בּאַזוכט צום ערשטן

מאָל די יידיש?אַרגענטינישע פּראַװינץ און
רײ
געשילדערט זיינע .אַיינדווקן אין אַ
אַרטיקלען (זע אויך זיין אַרטיקל אין דער
צעניעריקער יובּילײי;אױסגאַבּע פון אדער
אידישער צייטונג?) ,אַ סעריע פון  8דער=

ציילונגען און סקיצן פּאַרעפנטלעכט

אין

גאָן ,װאָל אינדערפרי געלערנט אַלגעמײם
נע לימודים און דאַן אַגאַנצן טאָג מיט
גרויס

התמדה

זיך אַרײנגעטאָן

אין דער

גמרא ,דורכגעגאַנגען אויך דעם אלפס
און דעם רמב"ם ,האָט אויך זײיער פיל
געלייענט פוֹן דער העבּרעלשער און דער
יידישער ליטעראַטוד אוֹן אַדאַנק זין
פריינד , דעם רוסיפיצירטן פּאָליאַק:רע?
װאַלוציאַנער סעניצקי זיך אויך בּאַקענט
מיט דער אײראָפּעישער אידעענװעלט?/

זיך גענומען לערנען פּױליש און פאַר?
בּליבּן איינגעליבּט אין פּוילן און איר
קולטור .בּיזן לעצטן מאָמענט פון זיין

לעבּן ,צו יענער צײט געהערן זייגע/

דעם זמ"ב ,אויף די בּרעגען פון פּלאַטאַי,

ערשטע ליטעראַרישע פּרוּוון ,װי לידער,

דאָס רוב  --פון יידישן לעבּן אין בּוענאָס=

סצענישע בּילדלעך אין העבּרעיִש ,יידיש

איירעס 5291 ,בּאַזוכט אײראָפּע ,אַ קורצע

און רוסיש;

האָט אויך אַרױסגעגעבּן

צייט פאַרבּראַכט אויך אין פּױלין,

אויף העבּרעִיִש און יידיש אגַעשריבּענעם

0-2
ווײמער א( ,תּמוז -- 97/8781
)9

פּטעװודאָנים

פון

אייויק:מאיר.

דעווענישסקי .געבּ .אין בּעניאַקאָן ,וויל:
| נער געגנט ,אין אַמיוחסדיקער משפּחה ,גע.

קנאָטן פון רבּנים,

דיינים און לומ:
דים .זיין פּאָטער,

האַלטן ,אַקרעטש.:
מע ,און כֹּדי צו
דערווייטערן דאָס

וו--ן אַגרױיסע ווירקונג און פון וועמען
ער האָט שוין בּאַקומען אאַוןיפמונטער?1
דיק בּריוול אַלס ענטפער אויף צוגעשיק:

האָט געמאַכט ארַושם אין שטאָט ,פּאַר:
בּראַכט איַאָר אין סמאַרגאַן ,וואן ער

| אי |ינציקע | -קיגד
עלטערצ 
(אַלע

קינדער

מאַנס זהאמת" און די יבּלעטלעך" פון
גָעטהאַט אויף
יל פּרץ ,װעלכער הא

טע כּתבים ,אָנשטאָט די טראַדיציאָנעלע
פּורים?שפּילן האָט ער אויך אינסצענירט
מענדעלעס אפישקע דעם קרומען" ,װאָס

שמואל ,האָט גֶע:

האָבּן

זשורנאַל ,זאָרגאַן פון די סמאַרגאַנער
פּרושים" ,אין גייסט פון אהרן ליבּער?

זיך ניט

געהאַלטן)

פון דער קרעטשמע?סביבה ,האָט אים.
גענומען צו זיך אויף דערציונג זײַן

| האָט זיך אויך בּאקענט מיט דער ערשט

אױפּגעשפּראַצטער יידישער אַרבּעטער?
ּאַװעגונג ,איז ער צוליבּ די עלטערן,

וועלכע האַבן מורא געהאַט,

זײער גל
()20

130

יי

י-

|

װײטער

יי

|

939

|

ליבּטער זון ,דער קומענדיקער רב ,זאָל | מיט די װילנער פּ"צ ,װאָס האָבּן זיך
ניט אַרױס לתּרבּות רעה ,אַװעקגעפאָרן דאַן אָנגעהױבּן צו אָרגאַניזירן ,אַראַנ=

לערנען אין דעם קיבּוץ פוּן איישישאָק!
ער האָט שוין אָבּער ניט געהאַט מער
ק-יין חשק צו דער טרוקענער גמרא,
בּאַזוכט די ישיבה פוֹן חפץ-חיים אין
ראָדין ,דערנאָך אַװעק קיין קאָװונע ,וואו
נאָף אַבּיסל צייט געלערנט אין חנייעם
בּית -מדרש" ,אָבּער בּסוד פון די על:
טערן זיך ערנסט אָנגעהױבּן צו גרײיטן

צו אַ מעאַקטוזרעאַ=מען,

נאָר ער האָט

איט ניט אױסגעהאַלטן ,אַרינגעצויגן
געװאָן  אין דעם רעװאָלוציאָנער-סאָ:
ציאַליסטישן קרייז ,צו וועלכן עס האָבּן
צ"א אויך געהערט נח פּאָרטנאַי ,װאָס
איז געװוען דאַן אַלערער אין קאָװנע,
יוזעף פּילסודסקי ,וועלכער האָט דאַן
דאָרט געדרוקט דעם אָרגאַן פון די פ !

פו ס ,אומוסטסם ,זיך בּאַקענט מיט דער

מאַרקסיסטישער ליטעראַטור ,אַרײן אין
חבּוגד" ,א"פּ חבר אַראָן (אויפן נאָמען.
פון אהרן ליבּערמאַן) אַנגעפירט אעַנער?

גישע אינטענסיויע פּראָפּאַגאַנדיסטישע
און אָרגאַניזאַטאָרישע אַרבּעט .רעדאַק?
טירט דעם אָרגאַן פון דעם פאַלגעמײנעם
=ּונד" אאַזײוו .סוף
יידישן בּערשטער ב
זומער  9981אַרעסטירט

געװאָרן אויפן

זשירט ספּעקטאַקלען פאַר די אַרבּעטער/ ,
וי אַנסקיס חדי מלחמה פאַר לעבּן",
הויפּטמאַנס חדי וועבּער" ,געפּרוװוט אַלײן
איבּערזעצן עפּעס פון אײראָפּעישן רע
פּערטואַר .צשעת די גרויסע אַרעסטן
אין בּונדישן ראַיאָן סוף יאַנואַר 1091

ַָר צייט אָפּגעזעסן .
אא
ייי
אַרעסטירט ,,בּ
אין דער מאָסקװער זבּוטירקי"=טורמע,
אין געפענגעניש חתונה געהאַט (שפּעטער.
האָט ער זיך מיט זיין פרוי געגט) ,און
אָנהײבּ  2091פאַרשיקט געװאָרן אַדמײ

ניסטראַטיוו אויף  2יאָר קײן סיבּיר,

געלעבּט אין פאַרשײדענע דערפער פון
יעניסעיסקעו און קראַסנאָיאַרטקער גובּ- ,

דערהויפּט אין דאָרף טאַסעיעװאָ ,אַגע*.
וויסע צייט געווען אָנגעשטעלט בּיי דער

אײיזנבּאַן אין טאָמסק ,א"פ אידין גע"
שריבּן קאַרעספּאַנדענצן און פּובּליצי.
סטישע אוֹן קריטישע אַרטיקלען אין די
סיבּירער רוסישע צייטונגען .,צ"א אויף
אַן אַרטיקל וועגן אַנטאָן טשעכאָװו .צו-
ריקגעקומען פרילינג  4091פון פאַרשיי
קונג ,אבַּיסל פאַרבּראַכט אין זאַקאָפּאַנע,
וואו זיך

נעענטער בּאַקענט

מיט

דער

פּולישער ליטעראַטור ,אויך אין בּערלין

װוילנער װאָקזאַל מיט טארַאַנספּאָרט אומ? און שווייץ און נאָך די געשעענישן וויפלו:ן
9טן יאַנואַר  5091געקומען קיין
לעגאַלער ליטעראַטור ,אָפּגעזעסן אַ חדשים
 9--8אין אַנטאָקאַליער טוֹרמע ,אָנהייבּ 'גע| ,וואו זיך אַרײנגעװאָרפן אין דער
רעװאָלוציאָנערער אַרבּעט ,פאַּאָר הדשים
זומער  0091בּאַפּרײיט געװאָרן אונטער
זיכט און אויף אַ פרעמדן  -געאַרבּעט" אויך אין לאָדז ,דערהױיפּט
פּאָליציי-אויפ
צווישן דער יוגנטלעכער אינטעליגענץ
נאָמען ווייטער גענומען אאינטענסיוון
אָנטײל אין דער אַרבּעטער-בּאַװעגונג,
געװאָרן איינער פון די אָנגעזעענסטע
טוער פון צבּונד" אין ווילנע ,אויסגע?

קליבּן געװאָרן אין קאָמיטעט ,זיך בּאַז.
| -טײליקט אין די אומלעגאַלע אָרגאַנען,
וי חקלאַסענקאַמפּף" ,זמינסקער אַרבּײ:
{ טער" א ,אַנד ,,אָנגעפירט די דיסקוסיעס

דאַן זיך צוריקגעקערט קיין ווילנע ,וואר
ער איז געװאָרן אשַטענדיקער
פון )0

בּעסער
(שפּעטער 860201

מיטאַר?

)006882 - 6442
0ס)88:060 06114822082

א"פּ ג .אַנין ,צו יענער צייט פאַרפאַסט.

באַּראָשור וועגן פאַרבּײיטן דעם ידישן
אלף:בית מיטן לאַטײנישן אַלפאַבּעט,

װײטעף

933.

אָבּער דערנאָך זיך פון דער דאָזיקער
יאידעע אָפּגעזאָגט .אבַּאַזונדערע אָנפירג:

דיקע ראָלע געשפּילט אין די אָקטאָבער:

/

יי

430

|

בּראָשור  א"ט /דאָס :84סטע יאָהר אין
פראַנקרייך" (פ"ג חדי וועלט"  ,7091ז"ז
6

געלעבּט

אין פאַרשי=

אומלעגאַל

דענע שטעט פתוןּחום ,אין מינסק מיט:

טעג פון  ,5091וואו אַרױסגעװין זין
גרויסן אָרגאַניזאַטאָרישן טאַלענט און .געאַרבּעט אין דער אָרטיקער רוסישערזיך קונה שם געװען אַלס דער ניט פּרעסע ,צוֹזאַמען מיט שרה רייזען אי
אָפיציעלער זגובּערנאַטאָר פון װילנע"י
בּערגעזעצט מאַקס האַלבּעס דראַמע װאין

נאָך דער מפלה פון דער רעװאָלוציע | שטראָם" פּאַר אַן אַרבּעטער:ספּעקטאַקל,
האָט ער זיך בּיסלעכווייז צוריקגעצויגן
יפון אַקטיװער אַרבּעט ,בּפרט נאָך
דער 72טער קאָנפערענץ פון ײבּוגד"
אָפּריל

6191

אין בּערן,

אין וועלכער

ער האָט זיך בּאַטײליקט אַלס דעלעגאַט
און געווען איינער פון די פירער פון

די אהאַרטע" אין דער פראַגע פון פאַר?
אײניקן

זיך ווידער מיט דער ר .ס ,די

א .פּ .דער נצחון פון די שווייכע" אויף
דער קאַנפערענץ האָט אויף דעם דע?
= מאָלט שוין שטאַרק נאַציאָנאַל געשטימטן
וו .געמאַכט אשַווערן רושם ,און נאָכ?

וועלכער .איז אָבּער פאַרווערט געװאָרן -

דורךן דער מאַכט .צוריקגעקומען קיין
ווילגע ,האָט ער פאַרעפנטלעכט זיין ער:
שטע פּיעסע א"ט װפאַרטאָג"--אַ דראַמאַ:
טישע פּאָעמע אין פיר אַקטן ,אין ווייסן
פערז (פ"ג חדי ויעלטו,7 ,

ז"ן ; 86

 ,2פאַרבּעסערטע אוסגאַבע ;1191 -
3טע --פ"ג בּ .קלעצקין ,)2291 ,וואו עס
ווערן אין אַ סימבּאָלישער פאָרם גע:
בּראַכט צום אויסדרוק די שטימנגען

פון דער ידישערי אינטעליגענץ ערב
דער רוסישער רעװאָלוציע :אין דער
דעם װי ער האָט אגַעװיסע צייט פאַר:
דראַמע מערקט זיך די השפּעה פון וו--ס
בּראַכט אין לעמבּערג ,זיך בּאַטײליקט
בּאַליבּטן פּױלישן דיכטער סטאַניסלאַו
אין דער אַרבּעט פון דער יידישער סאַ? װיספּיאַנסקי ,װאָס וועגן אים האָט ער
ציאַליסטישער פּאַױרטײ אין גאַליציע (וּגאַ :פאַרעפנטלעכט אבַּאַגײסטעיטע כאַראַק? -
ליציאַנער בּונד") ,אין איר אָרגאַן זדעף  טעריסטיק אין חמאָרגעגשטערן" .2 ,אָנ
סאָציאַלדעמאָקראַט? ,האָט ער זיך אָנ הײיבּ  8091האָט ער צװאַמען מיט דעם
געהױיבּן אַלץ מער אָפּצוגעבּן מיט לי :געוועזענעם -ס"ס ש .ניגער און דעם.
טעראַטור ,אַרױסטרעטנדיק צום ערשטן
געוועזענעם ציוניסט ש ,גאָרעליק גע=.
מאָל א"פ אװ.וײיטער מיט אַנאָװעלע גרינדעט דעם זשוֹרנאַל װליטעראַרישע.

אאין וועג" ,אין אפאָלקס:צייטונג",6091 ,

 802אין וועלכער צייטונג ער האָט אויך
פאַרעפנטלעכט נאָך אייניקע נאַװעלן
פון רעװאָלוציאָנערן לעבּן און אַרטיקלען.ער האָט אויך גענומען אַן אָנטײל אין
אַנדערע בּונדישע אױסגאַכּן ,געווען צו:
זאַמען מיט יודינען ,ד ,זאַסלאַווסקין און
מעדעמען מיטרעדאַקטאָר פון דעם װאָכ:1בּלאַט אדער מאָרגענשטערן" נאַכן 35טן.
נומער אָפּשטעלט פון דער מאַכט) ,א'פּ
ידע בּאַאַרבּעט אפַּאָפּולער-װױיסנשאַפטלעכע

|מאָנאַטשריפטען"--דער

ערשטער

ערנס:

טער פּרוּוו צו שאַפן אמַאָדערנעם קול:
טורקינסטלערישן אָרגאַן ,וועלכער האָט
געמאַכט אגַרויסן רושם .און בּאַצײיכנט

אַדאַטע אין דער געשיכטע

נייער יידישער ליטעראַטור

פון דער

אַלס אָנזאָצו

גער פון דעם יידישן קולטור-רענעסאַנס,

אָבּער צוליב מאַטעריעלע שװעריקייטן
האָט דער זשורנאַל אויפן :4טן בּוך זיך
פאַרמאַכט ,און װו .איז אַװעקגעפאָרן

קיין

פּט"בּ ,וואו ער האָט מיטגעאַרבּעט

אין.

039

|

|

רעטײװ

חפריינד" .צו יענער צייט .האָט  ער אָנ:
געשריבּן זיין צווייטע דראַמע א"ט זאין
פייער"--אין  3אַקטן (פ"ג חדי וועלט",
 ,0זיז 250 ;08ע אױסגאַבּע פ"ג בי
| א .קלעצקין ,)0291 ,וואו סווערט גע:
שילדערט דער חורבּן פון דער יידישער

משפּחה ,די פאַרלאָונקײט און עלנט פון
דעם נייעם דור ,װאָס בּענקט נאָך גאַנ:
צער קאָנסטרוקטיווער ידישקיט (די
פּיעסע איז אויפגעפירט געװאָרן אין
ווילנע אין מערץ  --.)0291אין שליחות
פון דער

געזעלשעפט

פאַר אערנסטן

קינסטלערישן יידישן טעאַטער ,וועלכע
האָט זיך געגרינדעט אין װאַרשע 1191
מיט י לפּ,רץ בּראש ,האָט װײטער
בּאַזוכט אגַאַנצע ריי שטעט פון צפון=
מערב און דרוטירוסלאַנד ,פּראָפּאַגאַ?

דירנדיק די אידעע פון דעם דאָיקן

|

:

-
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געגנט פון ווייטן סיבּיר; שפּעטער האָט
ער געפּועלט בּיי דער מאַכט צו בּליבּן
אין קראַטנאָיאַרסק און צוליבּ מאַטעריע=
לער נויט

8832

מיטגעאַרבּעט אין 8602

א .אַנד ,סוף מערץ  7191צוריק=

געקומען קיין פּט"בּ ,וואו געאַרבּעט אין
זבּיוראָ פאַר צונויפרופן דעם ידישן"
צוזאַמענפאָר" ,נאָך דער אָקטאָבּער=רע=

װאָלוציע געוואוינט אין ניזשנינאָװגאָל
ראָד ,מינסק ,בּאַבּרױסק און סוף 8191
געקומען קיין ווילנע ,צװאַמען מיט שײ
ניגערן געגרינדעט אװַאָכנשריפט פאַר
ליטעראַטור און קולטור:פראַגן חדי װאָך"
(אַרױיס  4ה"ה) ,ואוו ער האָט צ"א פאַר= 

/

עפנטלעכט אגַרעסערע דערציילונג װבּיים

שאַמאַן--אַ קאַפּיטל פון ארַאָמאַן" (בֹּאַ2
זונדער אַרױס מיט אפַאָרװאַרט פון ,1

מייויל ,זקיעװוער פ"ג ,0291 ,ז"ז )51

טעאַטער .פון דער אַקציע אין אָבּער
גאָרנישט אַרױסגעקומען ,און װ .האָט

און דעם אײנאַקטער װאַן אומגליק"
(אַרײין אין זיין .3חכּתבים")--צוויי זאַכן- .,

דְאַן פּאַראינטערעסירט זיין פריינד בֹּאָ?
ריס קלעצקין צו גרינדן אמַאַָדערנעם
גרויסן יידישן פאַרלאַג; אין דעם דאָזיקן
;ווילנער פ'ג פון בּ .א .קלעצקין" איו

װאָס געהערן צו זיינע בּעסטע בּעלעט?

ריסטישע װערק,

הגם

זי

זײנען ניט

כאַראַקטעריסטיש פּאַר װו--.דעם ערשטן'
מאָדערנעם יידישן אינטעליגענט איךן 

דער ידישער ליטעראַרישער משפּחה,
אַרױס זײן :3טע פּיעסע עדער שט2
מער" ,  --אין  4אקטן ( ,2191ז"ז  ;48דעם אויסדריקער פון די שטימונגען
2ע אויסגאַבּע ,)0291--אַ האַלבּ סימבּאָצ  -פון דער היינטװעלטיקער יידישער איג/ -
| לישע דראַמע ,ואו װו .בּרענגט אַרױס טעליגענץ אין דער יידישער ליטעראַי
די תּשובה-שטימונגען פון דער פון יידיש=
טור מיט איר נאַציאָנאַלער בּענקשאַפּט,
ספקות און אומרו .נאָנדעם װי װילנע.
קייט פאַרפרעמדטער יידישער אינטעלי=
איז פאַרנומען געװאָרן פון דער רויטער
גענץ (זייער פיל מאָל אויפגעפירט גע
אַרמײ ,איז װו .צוגעצויגן געװאָרן אַלס
װאָרן  .אויף דער בּינע) .ניט קענענדיק
פאַרװאַלטער פון דעם גרויסן יידישן
/מער אַריבּערטראָגן דאָס אומלעגאַלע
לעבּן נע:ונד ,האָט װ ,סוף3:ל-טוף בּאַ :פ"ג ,װאָס האָט זיך אַרגאַניזירט בּיים
שלאָסן זיך פרייוויליק איבּערגעבּן אין קאָמיסאַריאַט פאַר פאָלקסבּילדונג פון
זשאַנדאַרמעריע ,ליטע און װײסרוסלאַנד ,אין דעם לֵיי
זשאַנד
די הענט פון דער
טעראַריש:װיסנשאַפטלעכן חודש:זשורנאַל
װעלכע האָט אים ניט געקענט פאַר,
געסן זיין ראָלע אין אָקטאָבּער  5091און פון בּילדונגסקאָמיסאַריאַט ודי גײע.
וועלט" א"ר פון ש .ניגער פאַרעפנט?
זומער  2191איז ער פאַרשיקט געװאָרן
לעכט זיינע לעצטע ליטעראָרישע אַר=
אױף  3יאָר אין דער טורוכאַנסקער

/

7320

|

ו'

|

ווייטער = ווייכערט

צעטן  --אַן אַרטיקל וועגן דער אויפפי:רונג פון פּרץ הירשבּיינס זנבלה" און די
פּוסטע

קרעטשמע"

אין דעם

יידישן מלוכהײטעאַטער

וילנער

און קאַפּיטלען

פון זיין אויסגעצייכנטער איבערזעצונג
פון מאַקסים גאָרקיס חקינדהייט" (אין
בּוכפאָרם  --פ"ג בּ ,א .קלעצקין,0291 ,
זיז  ;992אטַייל פון :2טן בּ ,איבּערגע:
זעצט פון בדּועדרעזאָװסקי; גיט אַרױס
בּאַזונדער וו--ס אפַּאָר איבּערז ,פון האַמ:
סון און אַלטענבּערג):91 .טן אַפּריל האָט
די פּילישע אַרמײ פארנומען ווילנע און
אין  2טעג אַרוֹם איז נאָך אגַעראַנגל

אין די גאַסן פון שטאָט אויך פאַרנומען

געװאָרן דער קװאַרטאַל ,וואו װו ,האָט
געוואוינט צוזאַמען אין איין הויז מיט

ש .ניגער און לייבּ יפה; עטלעכע לע:

גיאָנערן האָבּן זיך אַרײנגעריסן אין דעם
|הויז .,אַרױסגעפירט וו--ן ,דעם אויפרים.
טיקן פרייגד פון פּוילן ,װאָס אין איג;
גאַנצן געשטאַנען אָן דער זייט פון פא
ליטיש-געזעלשאַפּטלעכן קאַמפּ ,און אים
דערשאָסן ,שביעי של פסח ,און פון

זיין טויטן קערפּער האָט מען אַראָפּגע:

צויגן די שין און די קליידער און אַזױ
האָס ער זיך געװאַלגערט אין דער
גאַס:רינע צוויי  טעג .דער טראַגישער
טױט פון װ ,האָט געמאַכט אַגרױסן
רושם אין דער גאַנצער יידישער װעלט
און אין אַלע גרויסע יידישע צענטערס
זייגען אַראַנזשירט געװאָרן טרויער.
אָװנטן ,אויף זיין קבר אויפן וילנער
בּית:עולם

אי

אויפגעשטעלט

געװאָרן

א דענקמאָל און איט צום אָנדענק האָט
דער שוו-,פאָנד בים פאַראיין פון די
יידישע ליטעראַטן און זשורנאַליסט) אין
ווילב" א"ר פון ש .ניגער און ז ,רי.
זען אַרױסגעגעבּן אַ זמ"בּ א"ט שי
טער-בּוך" ( ,0291ז"ז  ,,)023וואו אחוץ.
א ריי אַרטיקלען וועגן װו--ס לעבּן און

:
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שאפן איז אויך פאַרעפנטלעכט אַפּעקל

בּריוו פון װו .צו זיין פרייגד מ ,עלקין
* .אַנד ,,וועלכע האָבּן װאיַכטיקן בּיאָ:
גראַפישן

װערט.

אַזײער

גענויע

און/

אויספירלעכע בּיאָגראַפיע און בּיבּליאָ.
גראַפיע פון װ ,האָט צונויפגעשטעלט

א .י ,גאָלדשמידט

צו דעם בּז..
כתבים"

(פ"ג בּ .א .קלעצקין ,3291 ,ז"ז שא 1ם+

 ,)0וואו עס זיינען צונויפגעזאַמלט אַ
גרויסער טייל פון װו  --ס פּעלעטריסטי;
טישע און פּובּליציסטישע שריפטן,

,װײטעריבּוך* מיט ארטיקלען און זכרונות פון

ז +רייזען,

א .י ,גאָלדשמידט,

שנײדער ,

דן קאפּלאנאָויטש,

מ ,עלקין ,מ ,ב,

א .מאָרעװסקי,

ה ,ד ,נאָמבּערג ,ד"ר מכאל ווײיכערט ,ש8 .ג--סקין

ש ,װאָזענפֿעלד,

אין ,הײנט',

;98 ,0291

דוד

,0291

;13

אײנהאָרן / ,אין א
ַ,רבײטערישטימע",
מיזיל,

אין ,גּיכעריװעלט",

מ ,ליטװאקאָו,

אין זמ"ב

9191

,באַגינען?

;5--4
און

אין

,קולטור און פילדננג" 11 ,9191 ,שלום אֵש,
אין ,פאָרװערטס" 9191 ,װ .שולמאן ,אין ,לע /
בּענסיפּראַגען" 981 ,9191 ,װײקל ליבס=י ,אין
א,ונזער טאָג" 1921 ,2291 ,מאיר הער ,סו }659 ,ש,

ל
ציטראָן, ,דרי ליטעראַרישע דורות";111/ ,
בּן
=קלמן ,אין ,קונסט און לעבּען"1 ,ן .ש ,גאָי

רעליק,

אין ,יודישען פאָלק",7091 ,

ײדישע קעט";

121

,41

ש .ניגער ,אין ,דער יודישער

וועלטי
 11 ,3191 ,בּעלײמחשבות ;שריפטען" ,שן.

ווײכערט

גאַליצישע

מיכאל

-- 0981 0015

) געבּ .אין סטארע=מיאַסטאָ,
פּאָדאָליע ,זיין פאָטער,

ה'

 -בּעריש ,אַתּבואַף?

סוֹחר ,איז געווען

אַ האַלבּער משפּיל
און אַ האַלבּער 

מתנגד ,װאָס האָט
געלייעגט דייטשע

בּיכער

אוֹן די

העבּרעישע

הש:

כּלה = ליטעראַטור,

יט

צו  3יאָר אַריבּערגעפאָרן
טערן

קין

סטאַניסלע,

װוכט אפַױלישע

:

מיט די על,
וֹאו

בּאַ:

פאָלקסשול אנוןאָך

.

40

ווייכערט.
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מיטאָג אַ רעפאָרמירטן חדר ,דערנאָך גע*
לערנט אין דער פּױלישער

הומאַניסטי+

שער גימנאַזיע אבוןּ -י-ים שריפטשטע:
לער יצחק פערנהאָף--העבּרעיִש און תּנך

חצו דער אַנטװיקלונגס =געשיכטע .פון

יידישן טעאַטער" ( ,1917זוגע) און
זיעקב גאָרדין

און דער

יידישער טעאֵ?

טערי ( --1 ,8191שן) און זינט  9191אַ

אַלס שילער פון די עלטערע קלאַסן גע*  .גאַנצע ריי טעאַטער-קריטישע
ווען דער איינציקער יידישיסט אין דער

ציוניסטיש:העבּרעיסטישער סביבה און
 8091בּייגעוואוינט די יידישע שפּראַר?
נאָכן
קאָנפערענץ א|ין טשערנאָװיץ.
ענדיקן גימנאַזיע שטודירט אין לעמ:
בּערגער אוניווערסיטעט און ,פון די

|ון טע
א

אַטראַלישע אַרטיקלען אין װמאָמענט",
לעבּענט:פראַגען" ,חפאָלקסצײטונג? ,זוויי=-
טער:בּוך" ,זבּיכער:וועלט" ,װליטעראַרי? -
שע בּלעטער" א .אַנד ,וי אויך  אין'
דעם זשורנאַל זרינגען" ,װאָס ער האָט
 1אַרױסגעגעבּן צוזאַמען מיט אַלטער

יינגסטע יאָרן אַרױסװײזנדיק אַנטיה צו .קאַציזנע ,און אין די זשורנאַלן ,ייריש
טעאַטער 0191 ,אַװעק קיין וין ,וואו
טעאַטער" א,וטןעאַטער" ,אַרױסגעגעבּן.-
בּאַזוכט אַ דראַמאַטישע שול ,מיט אַן פון יידישן אַרטיסטן?פאַראײן א"ר פון
אויסצייכענונג געענדיקט דעם יורידישן
װו .אַ שטודיע ועגן יידישן טעאַטער.
פאַקולטעט ,געהערט איך לעקציעס אויך אָפּגעדרוקט אין דעם שװעדישן
װעגן דער שפּראַכװיסגשאַפּט ,ליטע :זמ"בּ 20:20טן א"ר פון מ .ערנפּרייז.
ראַטור ,טעאַטער און קונסט אויפן פי:
אין בּוכפאָרם; ?;טעאַטער און  דראַמע?
לאָסאָפּישן פאַקולטעט 6191 ,בּאַקומען דעם(פ"ג איודיש" ,װאַרשע ,2291 ,ז"ז .,681
2אעַרבּעסערטע אױסגאַבּע פ"ג ב,
טיטל ד"ר ,דאַן אַװעק קיין בּערלין,
פ

.

וואו אָנגעקומען אַלס האָספּיטאַנט צו | א .קלעצקין)  --זאאַַמלונג אַלגעמײנע אַר= -

מאַקס ריינהאַרדט

און פאַרענדיקט

אין

אוניווערסיטעט די ליטעראַטור-היסטאָרי:

טיקלען וועגן דערטעאַטער=קונסט ,פוּיוב=
ליקום ,רעזשי ,טעאַטער-בּנין ,און רעצענ? -

און קונסט? | זיעס פיויןדישע טעאַטער?אויפפירונגען ,וי

| שע ,טעאַטער:היסטאָרישע
היסטאָרישע שטודיען ,אָנהײבּ  8191גע?
קומען קייןװאַרשע ,אַלס זהילפסדינסט?

פליכטיקער" פאַרנומען אהַעכערע שטע?
| לע אין צייטונגסװויסגשאַפטלעכן איגסטי:

אויך אָפּהאַנדלונגען
בּעער?האָפּמאַנס

וועגן הױפּטמאַן,

װיעקכּס חלום" . ,בּראָ?

דערזאָנס דראַמאָלעטן ,ערנסט טאָלערס .
חדער איבּערקער" אאַז"וו ,אצַווייטער בּי

פון זיינע טעאַטער:אַרטיקלען איז אַרױס

טוט בּײ .דער דייטשער פּרעסע  2פאַר-
װאַלטונג 9191 ,אָנגעפירט מיט דער אין פיג פון בּ .אי קלעצקין ,אין זיינע
שווילנער טרופּע" אין װאַרשע ,בּאַשעפ?
טעאַטער:אַרבּעטן ווייזט וו .אַרױס אַ סף
טיקט אַלס  לערער פון אהַעבּרעיש:
קולטור און ערודיציע און עארַנסטע בּאַ= .
:
פּױילישער גימנאַזיע--,ליטעראַרישע טע
ציונג צו די יידישע טעאַטער-פּראָבּלעמען,
ט
טיקייט אָנגעהויבּן נאָך אַלס סטודענ
אויף וועלכן געבּיט ער איז אייגער פון אוג.+
ט
י
פון לעמבּערגער אוניווערסיטעט מ
זער בּעסטע קענער -- ,פאָרזיצער פון
קריטישע אַרטיקלען אין ;טאָגבּלאַט",
יידישן אַרטיסטן:פאַראײן ,בּאַטײליקט
שפּעטער פאַרעפנטלעכט אַרטיקלען אִין
זיך אין דער ארבּעט פון יילישן װיסנ?.
*ייט:
פּוילישע און דייטשע טעאַטעף צ
|
שריפטן ,אין מאַרטין בּובּערט זשורנאַל שאַפּטלעכן אינסטיטוט,
6ן .ז -- 601צוויי  גרעסערע

דֵיר י,שאצקי,

שטודיעס,
אאטאנטאוהון

,ביכעריוועלט".,209 1 ,22 ,

ווייל  ---וויימאן

041

פון ערנלעגיאָן" ,אַחוץ זיינע ווערק -װ1 614
0ט 61018 16 61 21/גן| װ 0168סעוסן סמז .
( ,4781צווייטע פאַרבּעסערטע אויסגאַ?

װײל יעקב בֹּן אברהם (
 )1האָט געלעבּט אין קאַרלסרו ,וואו
זיין זיידע ,ר' טיאה (ידידיה) ו ,.און
זיין עלטערזיידע ,ר' נתניאל װ ,.די
דאָזיקע צוויי בּאַרימטע דייטשע רבּנים,

בּע )0091--און ,0091( 040 66040012
צווייטע פאַרגרעסערטע

מאיר
איינער

נאָך דעם

הרבּנות

זינט .0571

86טן ,1291( 560446

האָבּן פאַרנומען

אַנדערן
ער

דאָס כּסא.
האָט

אויסגאַבּץ ,)1291

האָט װו ,פאַרעפנטלעכט אין  964סטעסטן

|מיט אַ יחוס-בּריוו בּיז דעם מהר"ם (ר'
פון ראָטנבּורג)

249

נוֹמ)441 -- 041 .,

אגַרעסערע אַרבּעט װעגן דעם ידישן
ד
יאַלעקט פון עלז

אַס:לאָטאַרינגיען,

מהבּר

אין

בּוכפאָרם אַרױס א"ט 6 0013 4518ן.

געווען אַ ספר ?תּורת אמת" אין לשון?
הקודש און עברי:טייטש  --װעגן די
דינים פון שבּת (קאַרלסרו .)9881 ,זיין -אין דעם ערשטן טייל פון דער דאָזיקער
אַרבּעט וערן דערקלערט אויף פראַ=
צווייטער ספר,ן א"ט חתּורת יום טוב",
צויזיש  8501יידיש?עלזאַסישע העבּרעי=.
אויך אין לשון:קודש און עבריטייטש-.
ת/ג11ס 1:0610

וועגן די דינים פון יום-טוב,

איז! גצי 

בּליבּן אין כּתב:יד,
לעװענשטיין , 69411161 142 )6400100960
 6 60חמ 60גן " | ,66/ו ;83
8ם./ ,

װײל עמנואל ( --1491 8/02שז/פ
 )5291געבּ .אין ענסיסהיים ,איבער:
עלזאַס .יידישע לימודים געלערנט בײ
זיין פאָטער ,ר' נתן װו ,און בי די

-

בּאַדײטנדיקסטע.

-

-

מען;

(פּאַריז,

,0291

ז"ז ;)29

אין דעם צווייטן טייל---עטלעכע

הונדערט יידישע ווערטער ,דערהויפּט פון
דייטשער אָפּשטאַמונג ,אָבּער פון ספּע:
ציפיש:יידישן געבּרויך.

אין דער בּיב;

ליאָגראַפישער נאָטיץ צום סוף פון װערק .
פאַרצייכגט װו .די אַױבּעט פון סימאָן
בּלאָך פון שטראַסבּוֹרג זעלזעסישע יידי:
שע רעדענסאַרטען אונד שפּריכװערטער"-,
טאַרעפנטלעכט אין דעם ז 81הסטעזחגנ
( 992911-מ} מ 611164151ז616 )6400100961 .60

מסאמזה+ס ) ,8191 ,וי אויך עטלעכע
אַרטיקלען זיינע וועגן יידיש:עלזאַסישע
| אויסדרוקן אין די צייטשריפטן 1642181-

רבּניט אין עלזאַס,
פאַרענדיקט
1
זיין שטודיום אין.
6סצן 0טן 6003041 6000090600003 61
פּאַריזער זאיזראַ?
הערות צו וו--ס אָפּהאַנדלונג
.0
עליטישן סעָמי?
האָט פאַרעפגטלעכט ד"ר נ ,פּאָרגעס אין -
נאַר" ,געווען ראַ2
| 8סטטן 6 564 860012טטסם ,בּ( .ואא  1פון
בּינער אין ווער:
אַפּריל--יוני - ,1291ז-יין זון ,ה' סימאָן
,
סאַיל 61 --5681
ווייל ,איז מיטדירעקטאָר פון דער יק"א
דאַן ראַבּינער אין דער פּאַריזער /סינאַ= אין אַרגענטינע
לדיי

יאר

אי

יט

גאָגע פון רי דע לאַ װיקטואַר" ,גע:

הילף פון פּאַריזער אײבּערראַבּינער ,זינט
 2בּיזן טוט ראַבּינער פון דער פּאָר:
טוגעזישער /סינאַגאָגע פון רי בּיפאָל"
בּאַ=
פאַר זיין טעטיקײיט
אין פּאַריז,
שאַנקען געװאָרן פון דער פּראַנצויזי?
שער רעגירונג מיטן טיטל שקאַװאַליער

מן|| ,א; , ;/ .32פאַר גרויס און קלײן,
בּוענאָס:אײירעס( 261 ,5291 ,א קורצער געקראָי
לאָג),

|

װײמאַן משח-נחמן -- 0881 062

| ) געבּ .אין װיטעבּסק ,וואו
דורכגעמאַכט אַאַ פאָלקסשול ,שפּעטער
אױסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע ,פּראַק?

װײמאַן  --וײינבערג

340

טיצירט אַלס דאַנטיסט אין פילאַדעלפיע,

.

1

449

ו'

און סעמיטישע שפּראַכן ,אַראַבּיש ,סי:

געדרוקט שירים און זשורנאַליסטישע  .ריש ,אַשוריש ,אַבּעסיניש א .אַנד ,.די
אַרטיקלען אין דער
ידישער
פּרעסע
היינטיקע דיאַלעקטן פון אַבּעסיניע. ,
פון ניװײאָרק ,אין די פילאַדעלפיעף 11-++7 .געזעסן אין װאַרשעװער טור:
מעס פאַר אָנטײַל אין דער פּילישער
קאידישע וועלט"! ,אידישע פּרעסע",
סאָציאַליסטישער פּאַרטײ ,פאַרמשפּט צו
זשטאָדט צייטונג" ,חדער שטערף"(?);
מיטרעדאַקטירט די חודש-שריפט ודערה קאַטאָרגע ,דערנאָך ערקלערט פאַר פַּסי:
ליטעראַרישער שטראַהל" ,פון דער פי :כיש קראַנק און אויף דער בּקשה פון

לאַדעלפיער זְהיבּרו ליטעראַטור סאָסײ:
עטי" ,דאָס װאָכנבּלאַט קאידישע פּרעסעי
פון דער .פילאַדעלפיער קהילה און רע
דאַקטירט דעם פּועלי:ציוניסטישן אַרֹגאן

דער פּאַריזער טאָרבּאָנע בּאַגנעדיקט פון.
ניקאָלאַי  4191 .11דאָקטאָריזירט אין
בּרעסלע ,זינט  5191דאָצענט פון אַראַ:
בּיש וכדומה

אין פרייען פּױלײשן אוֹני2

אין פּילאַדעלפיע חדער נייער אָריענט".

ווערסיטעט אין װאַרשע ,זינט  9191מיט:

װײמאַן פּייוול (פיליפּ) (טװ-- 82

גליד פון דער אַריענטאַלישער קאָמיסיע
פון דער קראַקעװער אַקאַדעמיע6191 ,

) געב ,אין מאָהליעװ2

 אױפן:דניעפּער,,אין חדר ,בּין

דאַן געאַרבּעט
דער ,שפּעטער

געלערנט בִּיז  8יאָר  אײנגעלאָדן פון דער קיניגלעכער ביב;
ליאָטעק אין בּערלין און לויט איר אוים;
י21אָר אפיאןָלקסשול,
בּיים פאָטער אַלס שׁביי? טראָג פאַױפּאַסט קאַטאַלאָגן פון די דאָר:
געלעבּט  2יאָר אין וין ,טיקע אָריענטאַלישע מאַנוסקריפּטן; פאַר:

 0יאָר אין פּאַריז ,די לעצטע יאָרן אין
שיקאַגאָ ,וואו בּאַשעפטיקט

אַלס שבי:

דער ,זינט  7191געדרוקט לירישע לי2
דער אין די שיקאַגער אױסגאַבּן ,װוי

עפנטלעכט

גרעסערע

ויסנשאָפּטלעכע

ווערק (,די ערקלערונג פֿון יעזוס קרי:
סטוס? ,אַן עטיאָפּישער עסכאַטאָלאָגישער
האַנטשריפטלעכער טעקסט מיט רוסישער

אוֹן לאַטײנישער איבּערועצונג און קרל= 
טישן אַפּאַראַט ,פּט"בּ ;7091 ,שדער
טעסטאַמענט פון קריסטוס" ,עטיאָפּיש:

ק ,מרמרס טעגלעכע חוועלט", ,אידישע
אַרבּײטער וועלט"? ,אלדישער רעקאַרדי,
זאידישע פּרעסע" ,זמ"ב ואין געבֹל"
קאָפּטישער טעקסט מיט דייטשער איבּער?
|
א .אַנד,
( זעצונג און קאָמענטאַר ,צוזאַמען מיט
== װײינבּערג יצחק (-- 8081
פּראָט ,ק .שמידט ,לײיפּציג {4191 ,װדאָס
געבּ .אין קאָזעניץ ,ראָדעמער גוֹב,

לעבּן פון הײליקן יאַפּקעראַנאַ עגױענאַ?. ,

פּוילן ,אין אַ מתנגדיש:משכּילישעב 
ידישע לימודים געלערנט
משפּחה.
זעצונג ,פּאַריז .,)4191 ,פּוילישע פּאָפּו?
בּיי ישראל פרענקל ,דעם רעפאָרמאַ:
לער:װויסנשאַפטלעכע בּראָשורן איבּער
טאָר פון דער ראָדעמער יידישער װעלט
און בּאַקעמפּער פון חסידות 7981 .אַריין שפּראַכװיסנשאַפט און רוימישער און
אין דער ראָדעמער גימנאַזיע 9981 ,אין גריכישער ליטעראַטור אין .446100018
װאַרשע),
(פ"ג /40ז,2
06615ע 230ג10
דערנאָך
װאַרשעװער אוניווערסיטעט,
איבּערגעזעצט אויף פּויליש * ,ס ,פראַ?
שטודירט אין בּערלין ,בּרעסלע ,פּאַריז,
עטיאָפּישער טעקסט מיט דייטשער איבּער?

צוערשט אינדאָנערמאַנישע שפּראַכן (גאַ:

טיש ,סאַנסקריט ,ליטוויש) ,שפּעטער--

פאַרגלייכנדיקע.

סעמיטישע

גראַמאַטיץ.

רערס װערק איבּער דער פאַרגלײכנדי:
קער רעליגיאָנסװיסנשאַפּט ,געשריבּן.
פּאַפּולער:װיסנשאַפּטלעכע אַױטיקלען אין
=
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װײיגבּערג
 ---וויינבּערגער  ---וויינג ער

די פּויליש:יידישע ,פּוילישע,
צייטשריפטן.

דייטשע

אויף יידיש איבערגעזעצט

און אַרױסגעגעבּן די מעשהלעך פון
אָסקאַר אואַײילד ,זינט  2091געשריבּן
| פּאָפּולערװיסנשאַפּטלעכע אַרטיקלען אין
דער חיודישער פאָלקסצייטונג" פון ח .די
חורוויץ און מ ,ספּעקטאָר ,אין  ,-לי
פּרצעס זיודישער בּיבּליאָטעק" ,אין װאַר?

שעווער טאָגבּלאַט זנייעס" ,אין די ני?

| 640

די זייער רייכע אַלטע אוניווערסיטעטס:

בּיבּליאָטעק .אַלס סטודענט פאַרעפנט:
לעכט זיינע ערשטע פילאָלאָגישע אַױבּעטן
/אין חלעבּען און װיסענשאַפּט" ( 2191װעגן
דער שפּראַך און אויסלייגונג פון דעם

חספר של אנשל") ,חנח פּרילוצקיס זאַ:

מעלבּיכער פאַר יידישען פאָלקלאָר ,פיט .
לאָלאָגיע און קולטור=געשיכטע" 6( 1די.
אַלעקטאָלאָגישע בּאַמערקונגען") ,
אין

יאָרקער צפאָרװערטס" און זצוקונפט".

ופּנקס" (פהעבּרעאישע קלאַננען אין דער

דעם ידישן װיסנשאַפט?

8ראַדיקאַלער רעפאָרם פון דער יידישער.

5
געווען דירעקטאָר פון אפַּריװאַ:
יודישער שפּראךי) ,אויך אַרטיקלען װעגן
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ײ
י
י
ד
י
ש
ע
ר

ג
י
מ
נ
א
ַ
ז
י
ע
א
י
ן
יידיש אין אלכּסנדר פאַרבּאָס ענייעם
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ן דעם  -זשורנאַל? 4 ,3191 ,אַלס אָנהענגער פון.
אויפרוף

פאַר

לעכן אינסטיטוט,

װײַנבּערגער אבינדור  ---געלעבּט

אין סאַפּינקא ,אונגאַָרן ,אַרױסגעגעבּן אַ
ספרל אויף עברי-טייטש א"ג אסמיכות
גופליםי אין  2טײילן  ---מוֹסר און די;
נים (סיגעט 0091 ,און ,)2091
וויינגער מרדכי (.-. 0981
) געבּ ,אין פּאָלטאַװע .סוף די 09
| קער יאָרן איז זיין פאָטער צוליבּ שלעכטע
געשעפטן אַריבּערגעטאָרן קיין װאָרשע,
וואו ער אין בּיזן
טוט ( )6191גע:
ווען אַאַנגעשטעל;
יל =
ו

מטיעסר אי-ן  אַקאָ

יאָנט?קאָנטאָר,
 11--31באַזוכט
די גימנאַזיע אין
פּראַגע ,אין די
עלטערע קלאַסן

מיט געזעלשאפט:

דעה אָפּצוגעבּן זיך דער יידישער פילאָ:
װוערסיטעט.,
איבער

דער

װאַרשע,

 ,3191זין

 2און  1פאַרפּאַסט אעַלעמענטאַרן
זיודישער סינקטאַקסיס? (װאַרשע,32191 ,
ז"ז 8
פאַר דעם געפלאַנטן :2טן ב
פ
ּ
נ
פון ז קס" צוגעשיקט בּ .בּאָראָכאָוון אַ
גרויסע אַרבּעט חמאַטעריאַל וועגן יידישע
דיאַלעקטױי ,אָבּער אינגיכן ,אפַּאָר װאָכן
נאָכדעם

װי

וו

האָט

געענדיקט

זיין

שטודיום אין אוניווערסיטעט ,האָט זיך
אָנגעהױבּן די װעלט:מלחמה ,און די
חמאַטעריאַלן" זיינען ניט פאַעפנטלעכט
געװאָרן , און אויך װ ,איז געצוואונגען
געוען איכּערצורייסן זיין װיסנשאַפט;
זיך פאַרנומען מיט פּרי;

װאַטן אונטערריכט אַפּריער אין כאַרקאָװו,

לעכע פראָגן און מיט דער בּאַשטימטער

לאָגיע 1

(זנאַיער ףאַרלאַג?,

לעכע אַרבּעט.

זיך פאַראינטערעסירט

אָנגעקומען אויפן פילאַלאָ:

גישן פאַקולטעט

אָרטאָגראַפיע אַרױסגעגעבּן די בּראָשורן
װמאַיג אַלעףבּעיז? און -אמאַיג אַיסלעָינױ

פון װאַרשעװער

אוני:

וואו בּאַזונדערס געארבּעט
גערמאַניסטיק ,אויסניצנדיק

דערנאָך אין מאָסקװע ,דאַן מאָבּיליזירט.
געװאָרן און נאָך קאורצער מיליטערי.
שער צוגרייטונג אין יאַראָסלאַװל און
און סמאָלענסק ,געשיקט אויפן פראָנט
אין ווילנער קאַגט ,אין נאָװעמבּער - 6191
ווען אין דער צאַרישער אַרמײ האָט אָב
געהויבּן אויסצופעלן קאָמאַנדיר-בּאַשטאַנד- ,
איז וו ,,װי אַנדערע ניט:רוסן מיט בּיל.
דונג ,אָפּגערופן געװאָרן פון די מילי,

| = װײַנגער -װ-ײגיג

|

||.

8492

7

יי

טער:טיילן

.יים ייִדאָפּטײל פוֹן קאינווייסקולט" (אינ=.
און אַװעקגעשיקט אין די בּ

סטודענטישע צוגרייטונגס-בּאַטאַליאָנען,
קיין צאַריצין נ' נאָך דער מערץ:רעואַ

לוציע קאָמאַנדירט אין דער טאַשקענטער.
מיליטער:שול און זי געענדיקט אַלס
פענדלער

א!ָפּנופירן

(אענטקסהפקח),

אַן עשעלאָן

קאָמאַנדירט

קײן טאַװריז,

פּערסיע ,װאָס איז דעמאָלט פאַרנומען גע=

סטיטוט פואוַיריסרוסלענדישער

וועלכע פירט אָן-אַ סיסטעמאַטישע אַרבּעט

פאַר דער יידישער פילאָלאָגיע , גרייט צו

אַן אַקאַדעמיש װערטערבּוך פון דער

יידישער שפּראַך ,אַ יידישווייסרוסיש און

ווייסרוסיש:יידיש װערטערבּוך ,טערמינאָ:

לאָגיעס פאַר די פאַרשײידענע וויסנשאַפּט+

ווען פון רוסישן מיליטער ,בּאַלד נאָך דער  .לעכע

| אָקטאָבּער:איבּערקערעניש צוריקגעקומען
קיין טאַשקענט ,יאין דעצעמבּער 7191
דעמאָבּיליזירט ,אָנגעקומען אַלס לערער
אין דער יידישער שול פון דער טאַש?

קענטער געמײינדע ,דאַן אויך אָנגעהױבּן
צו נעמען אַן אַקטיוון צנטייל אין דער

פּאָליטיש?-געזעלשאַפּטלעכער

טעטיקײיט. ,

אקַורצע צייט געווען מיטגליד פון דער
אַרטיקער גרופּע פון חבּונד ,זינט מערץ
 .-. 91מיטגליד פון דער רק"פּ ,סעפּ:
טעמבּער  9191זיך בּאַטײליקט אויפן רע=
װאַלוציאָנערן פראָנט אין קאַמפּ קעגן
דוטאָווס קאָזאַקן בּיים אַראַלער ים--9191 ,
 12פאַראַנטװאָרטלעכער

סעקרעטאַר

פון

טורקעסטאַנער צ"ק ,פון פאַראיין פון די

קולטור),

דיסציפּלינעס אין פאַרנעם

פון

הויכשולן אאַז"וו ,אין די קשריפטן פוןך
ווייסרוסלענדישן מעלוכע:אוניווערסיטעטי -

,5

 8--7פאַרעפנטלעכט אַ פּראָגראַם

-פאַר מאַרטעריאַלנקלײבּער א"ט קפאָרשט

יידישע דיאַלעקטן" (אַלס בּאַזונדער אַפַּ

דרוק אַרױסגעגעבּן פון ידאָפּטײל פוך
}אינווייסקולטיי ,מינסק ,5291 ,ז"ז ,)51
ח ,טשעמערינסקי ,אין {װאָכענבּלאַט*7414 ,3191 ,

ווייניג נפתּלִי 0װ---7981 61/

|

) געבּ ,אין טאָרנע ,גאַליציע- ,

אין אסַוחרישער

פּאַמיליע ,זיך דער?

צויגן אויף דער פּוילישער שפּראַך ,גע=
ענדיקט די פילאַלאָגישע גימנאַזיע ,שטו?.
דירט פילאָסאָפיע און סלאַװישע ליטע= 
ראַטור אין קראַקעװער אוניווערסיטעט,

אַקורצע צייט--אויך קונסטגעשיכטע אין .

בילדטוער ,אויך פאַרװאַלטער פון נאַצ?
מיגד בּיים פאָלקאָמבּילד 22--1291 ,גע2
אויף דער אַרבּעט צו קלײבּן דעם
ונואעַןטורשטײער ,אַרומגעפאָרן אויף אייזלען ,פאַרעפנטלעכט אין װינער זיודישען אֵר
נזיע איבּער ש .י .אימ? /
צ"עאַ
עטער
ריי
קעמלען ,פערד אאַזיוו איבּער די טוֹר? { בּ
סטעפּעס ,געלעבּט מיט די בּער 9191 ,אין װאַרשע מיטאַרבּעטעף.
קעסטאַנער
צעלטן .2291-32 .פון דער פּ"צ:יסטישער װאַרבּײטער ציי+
קירגיזן אין זייערע גע
עקטאָר פון דער רעװאָלוציאָנע טונג" ,וואו געשריבּן עסטעטיש = קריטי+
 געווען לאַװעגונג און סעקרעטאַר פון דעף .שע אַרטיקלען וועגן פּרץ ,א .צ .גריג?
רער בּ
ג פון מיטל;אַזיאַטישן קאָמוֹ? בּערג ,א ,קאַציזנעס ,דער גײסט דער
פאַרװאַלטונ
מלך" ,קאַרל בּרעגער ,בּאַרבּיס א .אַנדי |
ניסטישן אוניווערסיטעט אין טאַשקענט,
אין זילבּורגס פקריטיק" פאַרעפנטלעכט .
זינט אַװגוסט  3291לעקטאָר פון יידישער
רמאַנישעח שפּראַכנװיסנשאַפט אין |אַָגרעסערע אַרבּעט שאין די טריט פון
און גע
ווין ,אַלס מיטגליד פון דער פּ"צ-פּאַרטײ
זיך צו  61יאָר אויסגעלרנט יידיש7191 ,

װייסרוסלענדישן

*וניווערסיטעט
מלוכה א

אניַיעם יידישן סטילײ ,אקאַַפּיטל פון אַ
גרעסערן ווערק 2291 .געפירט דעם רע=

אין מינסק ,זינט מערץ --5291געלערנ"
טער סעקרעטאַר פון דער שפּראַכקאָמיסיע | צענזאָרישן

פעליעטאָן אין דעם אָרגאַן

י

040
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-

נ-פעף
יגי -
| װװײני
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פון די רעכטע פּ"צ װאַרבּעטערװאָרט",
האַלפּערן ,אין דעם לעצטן זמ"בּ פאַר
| קראָקע ,געשריבּן איבּער ראַװיטש,
עפנטלעכט זיינע ערשטע לידער פון
כמעלניצקי ,בּראַדערזאָן ,לודוויק רובּי | :אוקראַיִנע ,װאָס זיינען זײַער װאַרעם
אויפגענומען געװאָרן פון דער יידישער
נער א .אַנד .מיטגעאַרבּעט אויך אץ
זלעמבּערגער טאָגלאַט?  ,8191צשסא קריטיק אין אַמעריקע 8191 ,רעדאַל
און לעצטנס אין די קליטעראַ? טירט אקַליינע מאָנאַטשריפט חדער אָנ
1
רישע בּלעטער" ,ואו פאַרעפנטלעכט אַ הויבּ? ,װאָס האָט גרופּירט אַרום זיך
ריי רעצענזיעס ,גיט זיך אויך אָפּ מיט דערהויפּט די יונגע אָנהײבּנדיקע דיב=
טער און האָט זיך אָפּגעשטעלט אויפן
דעם שטודיום פון דעם יידישן פאָלקלאָר,

וויינפּער ז( ,י"ז גיסן = --- 2981
) ליטעראַרישער נאָמען פון
זיסע וויינפּערליך .געבּ אין טריסק,
װאָלין -.זיין פאָטער ,יצחק:לייבּ ,איז גע?
װען חזן בים

טריסקער

רבין,

רי יעקב-לייבּעניו.
כּיו  21יאָר גע:
לערנט אין חדרים,
דערנאָך אין די
ישיבות פון ראָװו*
נע און בּריסק,
צו  61יאָר געַ= .
װאָרפן די גמרא און זיך גענומען לער?
נען רוסיש ,אויך אַנגעהױבּן צו לייענען

8טן ה' ,ווען װו .האָט זיך אָנגעשלאָסן
אָן דעם ידישן לעגיאָן און איז אַװעק
קיין א"י .צוריקגעקומען אין אָנדערט:

האַלבּן יאר אַרום קיין נ"י ,האָט װ .איך.
משך פון ח4דשים אַרױסגעגעבּן אלִַי:
טעראַרישן זשורנאַל א"ט זבּיים פייער"
אין פילאַדעלפיע ,צוזאַמען מיט בגּ.ראַ?
בּאַרד און מ .ל .האַלפּערן רעדאַקטירט
דאָס :2טע הי פון זשורנאַל װאָטעם" און .

זינט יאַנואַר  4291איז ער דער רעדאַל=
טאָר פון דעם חודש:זשורנאַל פאַר לִי=

טעראַטור און קונסט ידי פעדער" ,וואו
ער פאַרעפנטלעכט אַחוֹץ לידער אויך
אַרטיקלען אויף קולטורעל-געזעלשאַפט:

לעכע און ליטעראַרישע טעמען .אין בּוֹב=
די העבּרעיִשע און די יידישע ליטעראַ?  -פּאָרם  - :חפון אונזער לאַנד"  --זאאַַמלונג -

טור געלעבּט אין װאַרשע און אין אֵנ:

לידער פון ארץ:ישראל (ג"י ,0 ,ז"ז
{ ;)0ראַטמיאַ" --פּאָעמע וועגן אַן אַרֹאַ?

זיך בּאַשעפטיקט צייטנווייז מיט בּוכהאַל;

ב
ּיש מיידל (פילאַדעלפיע ,1291 ,ז"ז ;)57
יביי דער גרעבליע"--א זאמלונג לידער,

דערע שטעט פון פּוילן און אוקראַינע,

טעריע און צייטנווייז מיט לערעריי ,צו

 1יאָר אַװעק צוליבּ מיליטער = דינסט
| קיין אַמעריקע ,ואו די ערשטע אָרן
געאַרבּעט אַלס מאַליער ,קעלנער ,שװאַר?
צער אַרבּעטער ,הויזננייער ,בּיכער:אַגענט

אאַז"וו ,,שפּעטער  --לערער אין די יידי2
שע שולן .דעבּיוטירט מיט אלַיד אין
חדעם אידישען פאָלק"  4191און דער?

נאָך אָנגעהױבּן

רעגלמעסיק מיטצואַר?.

בּעטן אין אפ ,א .ש" .חוואַרהייט" ,זנייע
"יבּ חפון מענש
וועלט" ,יצוקונפט" ,אזיןמ ד
צו מענש"; ,איסט בּראָדװײ" א"ר פון מ .ל,

|פון וועלכע אגַרויסער טייל איז געדרוקט

געװאָרן אין די זשורנאַלן אקינדער-לאַנדײ
און חקינדער?זשורנאַל" (פ"ג זקולטור",
נ"י ,2291 ,ז"ז  ;)821זגאָלד און גרין"=- -
אַ בּוך לידער פון די יאָרן  42--2291און
אויך

די

פעדער",

פּאָעמען (;ראַטמיאַ"

(פ"ג /דר

נ"י ,5291 ,ז"ן --, )6וו--ס ל=

ריק צייכנט

זיך אויס מיט

איר מונטערן

לעבּנסגעפיל ,מיט איר געזונטער פרייד,
מיט אחַוש

פאַר דער

נאַטור,

פאַר איף .

|אידילישער רו און זוניקער רחבות,

150

װײַגרײך יי

|

= וויינרייך מאיר (מאַקם) (ש22 /
) געבּ .אין גאָלדי|ג=
אַלס זוֹן פון אַ סוחר,

=-41
גען ,קורלאַנד,

98

|

אין דער פּרעסע אויף רוסיש ,װי פּט"בּ
8
( 2191וועגן די קאַדעטן און די"
יידן)( 5191 468011 8804008 ,וועגן דער

בִּיז  9יאָר געלערנט אין אהַאַלב מאָ : לעטישער פּרעסע און די יידן ,אין צִו=
| דערניזירטן חדר,
זאַמענהאַנג מיטן גירוש קורלאַנד) ,רע?

דערנאָך אין דערי
;גימנאַזיע  -פון

פנץ!! 8שגה,
דאַקטירט דאָס זמ"ב
אַרױסגעגעכּן פון דער בּונדישער סטו?

קורלענדער אַדלי,

װאו'

דענטישער

די לערנ :

געלערנט פּריװאַט אויך

העבּרעיש --- 2191 ,מאַטורירט אין פּט"בּ,

71+-+3

גרופע,

סעקרעטאַר און מיטאַרבּעטער פ-ועןסקפט

שטּראַך איז גע= /
ווען רוסיש און
= זיבט--6091דייטש,
אַרױס פון :5טן
קלאָס צוליבּ דעם אַנטיסעמיטישן גייסט
פון דער פּריצישער אַנשטאַלט- =-8091 ,

אין  װילנע,

פּט"בּ ,6191

דאַן

אויפן פילאַלאָגיש-היסטאָרישן

דס זואט ,אָרגאַן פון אַ גרופע בּו=
| דיסטן אין פּט"בּ ,נאָך דער מערץירע +

װאָלוציע  --פון דער בּונדישער זאַר*
בּייטער:שטימע? ,פּט"בּורגער קאָרעס?
פּאַנדענט פון דעם מינסקער עוועקער",
וועלכן אויך רעדאַקטירט אין משך פון
דעצעמבּער  7191האַרבסט  8191צוריק? 
געקומען קיין ווילנע,

רעדאַקטירט דאָס

טאָגצלאַט זאונזער שטימע" ,אָרגאַן פון
בּונד אין ליטע ,זינט מאַי  9191מיטרעדאַק=

פאַקולטעט פון פט"בּ אוניווערסיטעט,
זינט  --- 9191שטודירט גערמאַניסטיק
אין בּערלין און מאַרבּורג 3291 ,געענ:
דיקט מיטן טיטל ד"ר --- .ליטעראַרישע
טעטיקייט אָנגעהױבּן מיט קאַרעספּאָנ?
דענצן אין דער װהאָפנונג"  7091און
מיט איבּערזעצונגען א"פ מ .װ .רײך

ווערטס" 3291 .װידער אין װילנע,
לערער פון יידישער שפּראַך און ליטע:
ראַטור אין יידישן לערער-סעמינאַר,

אין א ,רייזענס אײראָפּעאישער ליטעראַ:

מיט די סעמינאַריסטן

טורץ? ,געווען אויך קאָרעספּאַנדענט פון
דער ריגער פאידישער שטימע" ,0191
פון קלאָדזער טאַגעבּלאַט" 31--2191 ,3191מיטגעאַרבּעט א"פ מ .לאַזאַרעװ אין
גייעס  /לאָדזער מאַרגענבּלאַט' און
 66260:1 8סטטאג .זיך אויך בּאַטײליקט
אין

דער

טגתספסמטה

609812

(אַרטיק?

לען װעגן יידיש  ,)0191-אַרום סוף
 1191מיטאַרבּעטער אין דער פּט'ב
;צייט? א"פ שרה בּרענער ,דאַן פאַר:
עפנטלעכט אין דער חיודישער וועלט"
די איבּערזעצונג פון :9טן געזאַנג פון
האָמערס ?איליאַדע" ,װי אויך אַ נאָטיץ
וועגן פוטוריזם.

זיךף

אויך

בּאַטײליקט

טאָר און שפּעטער

מיטאַרבּעטער

פון

ווילנער ?טאָג" זינט  0291קאָרעספּאָג

דענט

און מיטאַרבּעטער פון װפאָר:

וואו אויפגעפירט

-

חמכירת יוסף"? ,אחשורוש:שפּיל? און
אהרן האַללע-װאָלפסזאָהנס װלייכט זין אונד
פאַרויצער פון דער
פרעממעלייא"; 
יידישער בּילדונגט:געזעלשאַפּט אין וויל?
נע -- .איינער פון די בּאַדרײטנדיקסטע

פאָרשטײיער

שער

פון דער מאָדערנער

פילאָלאָגיע,

אַרבּעט

יאָרן אויף אפוַלשטענדיקן
לעכן װערטערבּוך

שפּראַך,

פון

פּאַרעפנטלעכט

יידי= .

די לעצטע
װיסנשאַפּט+
דער יײדישער

פילאָלאָגישע- ,

ליטעראַטור:היסטאָרישע און היסטאָרישע
אַרטיקלען אין זפאָרװערטס" (וועגן דער.

אַנטשטײונג פון יידיש ,אין יובּילײנומער
,2

וועגן

מענדעלע

מוכר:ספרים
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 - ,4גרעסערע אָפּהאַנדלונגען וועגן
כמעלניצקיס גזרות  ,4291װעגן דער
שבּתי:צבי:בּאַװעגונג ,)5291 ,אין /צי
קוֹנפט" (אַ אידישער גרוס פון פאַר
 0יאָהריי3291, , װו!---שו ---בּאַשרײבּונג
און אַנאַליז פון ידידישע מאַנוסקריפּטן
אויס דער קאָלעקציע פון דע-ראָסי אין
דער בּיבּליאָטעק אין פּאַרמע,
בּאַזוכט זייענדיק אין איטאַליע אַלס קאָ:
רעספּאַנדענט אויף דער גענוער קאַנפע:
רענץ 606 :יאָהר מענדעלע",)8 ,4291 --
א-ין זבּיכער:וועלט" ( 42--+32גריבדיף
לעכע רעצענזיעס װעגן די קאַסעלס

4

|

דער יידישער פילאָלאָגיע) ג) שמגילת /
ווינץ" (טעקסט פון דער בּאַרימטער
אַלטײיידישער

פּאָעמע

פון אלחנן בר'

אברהם העלן ,מיט אַן אַרײנפיר
װערטערבּוך) --צוערשט אין זמ"ב
הייבּ? ,בּערלין  ,2291פון װעלכן
איז געװען מיטרעדאַקטאָר) ,ד)

און
ואָנ=
װ,
דאָס

ועלכע  /קורלענדער יידיש; "מכירת יוסף" (דער?

 -אױסגאַבּע פון א .מ ,דיק ,בּ .רובּשטייגס

= עדי אַנטשטײאונג און אַנטװיקלונג פון
שטערק

דער יידישער שפּראַך,/

און

לייצמאַנס כרעסטאָמאַטיע פון אַלט:ײדר?

שע תּנך-איבּערזעצונגען ,ז .רייזעגס ,פון
מענדעלסאָן
ווילדס

זמ"בּ

מ ,װאַן;

בּיז מענדעלע",

אבי אונז יודען").

זינט

 4צוזאַמען מיט נח פּרילוצקי און זי
רייזען מיטרעדאַקטאָר פון דער חיידישער

פילאָלאָגיע? ,וואו צ"א געדרוקט אַרטיק

לען און נאָטיצן וועגן יידישער עטימאָ:
לאָגיע אאַז"וו ,אוֹן פון דעם װלאַנױולי

כּוך" ,װאָס ערשיינט אַלס  1בּ .פון די

פילאָלאָגישע חשריפטן פון דעם יידישן
װיסנשאַפטלעכן אינסטיטוט? (פ"ג בּ

קלעצקין).
(געבּן:

אין בּוכפאָרם

חשטאַפּלען"

(פ"ג

אַרױסגע;
װװאָסטאָק",

בּערלין,3 ,

ציילט אויפן היינטיגן שטײגער לױט
חִתּם וישר" א .אַנד ,.פ"ג װװאָסטאָק",
,3

ד"ר

שלמה

עטינגערס

אַלע

חכּתבים" (לויט די מאַנוסקריפּטן מיט אַ
בּיאָ:און בּיבּליאָגראַפישן אַרײנפיר און
מיט הערות ,פ"ג בּ .א .קלעצקין,)5291 ,
איבּערגעזעצט :װיפּערס חגעשיבטע פון
מיטלעלטער" און זגעשיכטע פון דעף
נייער צייט? (פ"ג אװאָסטאָק":)1291 ,

ערנסט טאָלערס דראַמען ,מאַסע מענטש"
(פ"ג חדי וועלט" ,װאַרשע , ,)2291דער

איבּערקער"

גערלין,)3 ,

(זיידישער

קולטור2פ"ג",

געטעס פגעץ פאַן בּער?

ליכינגען" (נאָך ניט פאַרעפנטלעכט),
סאָפּאָקלס חקיניג אוידיפּוס" ( 006פערזן
פון  ,0061טיילוריי פאַרעפנטלעכט אין
זצוקונפט"  ,)0291ניט פאַרעפנטלעכט
איז אויך געבּליבּן זיין אגעשיכטע פון
גריכנלאַנד" ,געשריבּן פאַר דער פּרץ:
געזעלשאַפט אין פּט'בּ 8191 ,צוזאַמען
מיט ז .רייזען פאָרשטײער פון דעם אָר?
גאַניזיר-קאָמיטעט פון דעם יידישן וויסג;

ז"ז
 ---- )062פיר עטיודן שאַפּטלעכן איגסטיטוט פאַר פּוילן ,רוג
צו דער געשיכטע
ן
ו
פ
ר
ע
ד
ר
ע
ש
י
ד
י
שפּראַך און ליטעראַטור :אַ) װאָס מיר מעניע אוֹן די בּאַלטישע לענדער און
האָבּן און װאָס אונז פעלט (אַ סך:הכּל (געמט זייער אַן אַקטיוון אָנטײל אאיןַלע
פון די בּיזאַהעריקע דערגרייכונגען פון אַרבּעטן פון דעם אינסטוטוט ,בּאַזונ.
דער יידישער פילאַלאָגיע אין אַלע אירע דערס  --אין דער פילאָלאָנישער סעקש

צווייגן ) ,דאָס ערשטע יאָרהונדערט
יידישע שפּראַכפאָרשונג (אַ טייל פון
זיין גרויסער ד|אָקטאָר-אַרבּעט,

נעמט אַרום

די גאַנצע

וועלכע

געשיכטע

פון

ציעי

פּרעָפ .מ ,בּאַלאַבּאן, ,ביכעריוועלט",2291 ,
ז6 61042 ,41 0141 .טיסון 111 ,4291 ,ד"ף
י שאצקי, ,צוקונפט? ,5291 ,ש און 11ש;  41איך
11

:29241

.

שט-י-ין 
נָק
װװײיײנשיטא

5

װײַנשמאָק .אײיזיק (0ואן== 081 52
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 -געגעבּן אין יידיש:דייטש אַבּוֹך חזכף.

ש )2291 61/געבְּ .אין יאַגעלניצע ,מזרח?

גאַליציע ,בּיז  51יאָר געלערנט אין חדר
און גלײיכצײיטיק אין בּאַראָן הירשס
פאָלקסשול ,שפּעטער אין דער גימנאַזיע

יעקב" ,סיגעט  -- 1091אַ וועלט:געשיכטע
פון אדם הראשון בּיז אונזערע צייטן--

אַ צווייטער װײינשטאָק  --האָט פון 8981

בּיז  2981אַרױסגעגעבּן אין קלויזענבּורג
ץ און אין זרעפאָרם?ל ( -אונגאַריש ק-אָ-לאַשװאַר) א צװײיװאָכנ:
אין טשערנאָװוי
ָרעס יבּלעטל אין יידיש (-דייטש ?) א"ט חקול
ין ווין ,פון װאַנען  0191קא
ציי? א
ט אין קראָקעװער ?טאָג" א"ר.
פּאָנדיר

פון יונה קרעפּעל ,און ווען די צייטונג
איז אריבּער אין רשות פון דעם פירער

ון די גאַליצישע אַסימילאַטאָרן ד"ר.
פ
ג:

לעווענשטיין  ---אין לעמבּערגער װטאָבּלאַט" 1191 ,אַריין אין דער רעדאַקציע

מבשר"--אָרגאַן פּאַר שוחטים ,כּמעט איג=

גאַנצן פול בּלױז מיט די מחלוקתן.
0

צװישן די שוחטים- ,
| מיטטיילונג פון לעאָפּאָלד גרינװאלד,

װײנשמיין אברהם (אָרום -- 4881
) געבּ .אין וילנע אין אַן

|

אַלס אינעװײיגיקסטער מיטאַרבּעטער ,בֹּאַ= אָרעמער פאַמיליע פון אהאַָלץ:אָנגע:
טײליקט זיך גלײיכצײיטיק

אין אַנדערע

שטעלטן ,געהאַט אניַיגונג צמואָלערײ

גאַליציש:יידישע צייטשריפטן ,אויף אין .און געענדיקט אַספּעציעלע מיטלשול

;העברי"

פון בּראָד און אייניקע יידיש?

דייטשע אָרגאַנען 3191--2191 .,צוזאַמען

.מיט פ ,װיטקאָװער און י .שנייד אַרוס?
געגעבּן ידעם פאָלקס?פריינד" אין לעמ?
בערג.

געשריבּן

פאַרשײדענע

זשורנאַ?

ליסטישע אַרטיקלען און א"פּ ?אייזיקל
לץ" פעליעטאָנען אוֹן הומאָריסטישע
קלייניקייטן,

פון זײינע פּיעסן זײנען

| אויפגעפירט געװאָרן

אין לעמבּערגער

פאַר מאָלן אין אָדעס .א"נ אברהם דער

אָדעסער געשפּילט אבַּאַדײטנדיקע ראָלע

אין דער ס ,ס--ישער פּאַרטײ אין װיל* -

נע 4091 ,רעדאַקטירט דעם ציוניסטיש:
סאָציאַליסטישן אָרגאַן ;די פרייהיט"

בּיי דער מיטאַרבּעטערשאַפט פון טאָד?

רעס דונסקי (אָומגעקומען אין קאַטערי?.

נאָסלאַו

בּעת די לעצטע

אוקראַינישע.

פּאָנראָמען) ,אליה אָשעראָויטש און שאוֹל

ידישן טעאַטער :חדער יונגער קעמפער" --בּראָן .געווען אמַיטגליד פון אָרטיקן קאָ
י
עט ,זיך בּאַטײליקט אין די פּאַרטײ?
אײנאַקטער; ,דער יום:הדין"---אַ פאָלקס? מיט

שטיק אין  4אַקטן ,מיט אַ פּראָלאָג,
דער נײיער דור"  --אַדראַמע אין 4
אַקטן ,ה-אָט אויך איבּערזעצט פאַר דער
יידישער בּינע שיללערס זדי

און אמאַריע

רױבּער"

סטיואַרט? און שעקספּירס

מאַקבּעט? און

שײלאָק" .בּשעת דער

אָרגאַנען ,װי שדאָס װאָרט? ,פאונזער
וועג" ,שנייער וועג" ,אויפגעטרעטן אַלס
רעדנער 9091 .,אַרעסטירט אויף דער .
לעצטער קאָנפערענץ פון ס .ס .אין ריי
גע א"פּ א ,בּאָריסאָוו פאַרעפנטלעכט אַ
פּאָלעמישע בּראָשור /מאַקסימום העזה

וועלט:מלחמה געדינט אין עסטרייכישן /און מינימום ערנסטקייט" (פיג זצוקונפט",

מיליטער אַלט אָפּיציר?אַספּיראַנט ,נאָך
|| דער מלחמח אקַורצע צייט אויך רעדאַק*.
טירט דאָ3:ס ?טאָװגבּלאַט" .,געשטאָיריגן
|
לעמבּערג,

װײנשטאָק יעקב-בּרוך ---

אין.

געב ,אין מיהאָלאָוויץ ,אונגאָרן ,אַרױֹס:

ווילנע ,)7091 ,געװענדט קעגן דער בּוג?

דישער בּראָשׁוֹר חדי סאָציאַליסטישע
פראַקציעס אין ציונינםץ ,וועלכע װערט
קריטיקירט פון ציוניסטיש:טאָציאַליסטישן

שטאַנדפּונקט-- ,די לעצטע יאָרן געאַרבּעט

אין אָר"ט אין אָדעס/ .

7

-

װײגשטיין

י

ר

מ :זלמנסאָן ,עדאָס יודישע פאָלק"| 11 ,7091 ,
,ו דער פאָרגעשיכטע כּון ס .סי",
מ ,גוטמאן ,צ
,.רויטער פּנקס? .1

8

שיר

{}רטיקלען כּמעט איבּער יעדער

אינדוטטריע

און פּראָפעסיע אין אַלע

יידישע אַרבּעטער-צייטוגא
װאַרבּײטער צײיטנג" ,גע? 
ני:יאָרק  ,0981אין טעגײ
בּלאַט" זינט יוני ,4981

-

אַמעריקאַנער
וויינשמיין בּערנאַרד (ווש ---+66 01/גען ,װי די
) געבּ .אין אָדעס אין אַן .גרינדעט אין
אָרעמער פאַמיליע ,צו  21יאָר איז אים .לעכן זאבענד
אין דער קאַרבּײטער וועלט" ,אװַאָכ?
געשטאָרבּן דער פאָטער ,און ער איזבּלאַט אַרױסגעגעצן פון די פּאַראײגיקטע
אָנגעקומען אַלס
יידישע געװערקשאַפטן  ,4091אין װפאָר=
שרייבּערל צו אַן
ווערטס" ,אין וועכנטלעכן יצייט גייסט".,
אָדעסער אַדװאָ 
די לעצטע אאָרן אשַטענדיקער מיטאַר= /
קאַט ,צו  61יאָר,
בּעטער פון זפאָרװערטס" 4291 .,אַרױס?
אין דער צײט
געגעבּן דאָס ערשטע בּוך פון זינע
|פון דער גרויסער
זכרונות פון דער יײדישער אַרבּעטער=
יידישער עמיגראַ- :
אַװועגונג אין אַמעריקע א"ט +פערציה
ציע אויס דרום?
רוסלאַנד קייןאַמעי

-

|

ריקע ,אַלײן אַװעקגעפאָרן אין די פאַר?
אייניקטע שטאַטן ,וואו געאַרבּעט איסאיַגאַר:פאַכּריק ,אָנגעהויבן צו נעמען
אַאָנטײל אין דער סאָציאַליסטישער בֹּאַ
וועגונג ,דערהױפּט אין אָרגאַניזירן די

טרײיד;יוניאָנס,

 8881אויסגעװײילט גע*

װאָרן אַלס דער ערשטער סעקרעטאַר
פוֹן די פאַראײניקטע יידישע געװערק?

שאַפּטן  ---דער צענטראַלער אַרבּעטער:

אַרבּײיטער בא

יאָהר אין דער אידישער
 -וועגובג  --בּלעטל אַךְ עראינערונגען"

(פ"ג.

יוועקערי פון אידישען סאָציאַליסטישען
 ,4ז"ז  ,632מיט אַ
פאַרבּאַנד,
פאָרװאָרט פון אַבּ .קאַהאַן) ,װאָס האָס
אגַרױסן װוערט פאַר דער געשיכטע פון
דער דאָזיקער בּאַװועגונג ,פון װעלכער.
וויינשטיין איז געוען איינער פון די
פּיאָניערן..
ב"י,

וויינשטיין

דוד-צבי

(--4881 121

) געבּ .אין דער יידישער
 קערפּערשאַפט ,וועלכע האָט געגרינדעטקאלאַניע װאָרטיזשען ,בּעסאַראַבּיע ,בּאַ:
אין ניוײאָרק אַלע יידישע פאַך=וניאָנס
ט אמַיטגלידער" קומען אחסַידישע דערציונג ,געלערנט
) מי
ש(פאּרַאפָפטּ .פפואןַראא2יַי0נ0ען טױיזנט אַרבּעטער און בּיים רב פון דער קאָלאָניע ,אין די
אַרבּעטערינס - ,דעם דאָזיקן אַמט פון ישיבות פון קעשעניעוו ,קאָרסון ,אומאַן
א .אַנד ,געוועזן אשַוחט 5091 ,אַװעקק.
סעקרעטאַר האָט װו .פאַרנומען ,39--8881
פון מיליטערדינסט קיין גאַליציע ,ואו
 .51--9991 ,1אין דעם פּעריאָד
 01---9091זיינען עס געגרינדעט געװאָרן .אָנגעפירט פילע העבּרעישע שולן ,אין
סאַנאָק מיטגעאַרבּעט אין אפאָלקספרייגך"
די מעכטיקעיוניאָנס פון קלאָוקמאַכערס,
פון אַדאַלבּערט שענבּאַך ,געשריבּן אויך
פרויענקליידער :שניידער ,בּלוזנמאַכער,
קליינע פעליעטאָנען  אין לעמבּערגער
מענערשניידער ,פוטעראַרבעטער ,היטל?
ָגבּלאַט" ,קראַקעװער טאָג און װיודי?
| אטא
מאַכער און נאָך אהַונדערט גרויסע
יידישע יוניאָנס פון אַלע פאַכן אין ב"י שער אילוסטרירטער צייטונג? פון יונה
קרעפּעל ,אין ?העברי" ,זהמצפּה? .נאָכן
אַלס סעקרעטאַר פין די פאראײניקטע
יידישע געװערקשאַפטן געשריבּן אָן אַ אױסבּראָך פון דער וועלט?מלחמה אַװעץץ

(+ 95906

וויינשטיין  ---װײס

|

קיין ווין ,װאו  0291רעדאַקטירט די
;העבּרעיִשע צווייװואָכנשריפט חהמנורה",
אַרױסגעגעבּן אבַּיכל שיחון"  --מיט

דייטשע ,ענגלישע און אונגאַרישע פוס?
|נאָטן פאַר געשפּרעכן אין העבּרעיש,
וסעקרעטאַר פון העבּרעישן לערער:פאַר:
|

בּאַנד אין עסטרײַך,

|

װײנשמיין ישראל װא|-- 1981 72
) געבּ.

אין

קעשעניעה,

900

פאַרעפנטלעכט הונדערטער פּעליעטאָנען,
הומאָריסטישע פּאַראָדיעס , סאַטירעס,
ליטעראַרישע נאָטיצן ,קריטישע אַרטיק.
לען (איבּער י ל .פּרץ ,הלל צײטלין
א .אַנד) ,זינט  0291הױפּטקאָרעספּאָג:
דענט פון ניו?יאָרקער ײפאָרװערטס"

פאַר גאַנץ רומעניע,

געשריבּן זײער

פיל פון די פּאַגראָמען אין אוקראַינע,
פון בּעסאַראַבּער יידישן לעבּן ,זיינע 

בּעסאַראַבּיע ,אין אַן אָרעמער פאַמיליע .פּסעװדאָנימען  :איזי ,אידל מלמד (הומאַ:
פון אַ תּבואה:איינקויפער איבּער די דער= ריסטישע פּאָליטישע ש?בבּּתריוולעך),
פער .בּיו  7יאָר געלערנט בּיים זײדן ,עוקץ ,אַ קרוב,
אַמלמד ,דאַן אין דער קעשעניעװער
וויינשמיין מ .-..האָט געלעבּט איך 
ישיבה ; אינגיכן נאָכן פּאָגראָם איז דער אָדעס ,ואוו ער האָט  0781אַרױסגעגעבן
פאָטער געשטאָרבּן פון אהַאַרצפעלער,
אַ בּיכל אט אדער פּױלישער ינגער?
װאָס ער האָט בּאַקומען ,צוזעענדיק ,וי
די רוצחים האָבּן דערהרגעט דעם שמש
פון ציליאַװוקער שול ,ר' שמשי ,און װ.
ווערד ערצויגען )2 .,אַ טרויעריגע גצ
האָט זיך גענומען צו אַלגעמײנע לימודים;שיכטע פין אַ מעדכען )3 ,אגַעשפּרעף.
 9אָנגעקומען אין דער אָדעסער ישיבה - ,פון אַ דייטש מיט אַ חסיד",
|
מאַן" )1 :אעראיננערונגען פין מײַן
יוגענד ,וי אַזױ אַ פּוילישעױ יונגערמאַנן

ואוו געלערנט איַאָר צייט בי ר' חיים
טשערנאָװיטש ,ד"ר יוסף קלויזנער ,ד"ר

וויים ק .ט -- .האָט פאַרעפנטלעכט
אָן אָפּהאַנדלונג וועגן דעם יידישן דיאַי

ש .א .קאַמעניעצקי ,דאַן געמוזט צוליב .לעקט אין עלאַס אין די זסתס8טזמגן

| די גזרות פון גראַדאָנאַטשאַלניק טאָל:
מאַטשאָװ אויף דער ישיבה זי פאַרלאָון.
און עטלעכע יאָר געװאַנדערט פון דאָרף

צו דאָרף אין בּעסאַראַבּיע אַלס העב

רעישער לערער 4191 .אָפּגעדרוקט זיינע
ערשטע לידער אין זהצפירה" 8191 ,גע=
שטאַנען בּראש פון דער ערשטער טעג?לעצער יידישער צייטונג אין בּעסעראַביע

זע 626111סמט  )6110100560, 6004105זה}
80װ6201ו11 ,6981( 110.1-5525161א ,זיז - -=121

 ,4װואָס בּרענגט אַ  004יידישע װוער=
טער (דאָס רוב העבּרעיזמען) אין זייער
אױסשפּראַך , ו,
כאַראַקטעריסטישער

(משמעות אקַריסט)

האָט זיך געווענדט

צו איינעם אַ ראַבּינער וועגן ספּעציפיש- :

יידישע װערױטער פאַר זיין אַרבּעט ,האָט
חדאָס בּעסאַראַבּער לעבּן" ,ועלכע האָט | אים יענער אָפּגעזאָגט .צו געבּן מאַטע=

זיך אָפּגעשטעלט  ,9191דאַן צוזאַמען מיט
|מ .שייקעוויטש ,,שמרס אבַּרודערנזון,
אַרױסגעגעבּן אין קעשעניעוו אטאַָגבּלאַט

חדער מאָרגן" ,װאָס האָט עקסיסטירט אַיאָר

צייט .,דאַן רעדאַקטירט דאָס טאָגבּלאַט
חדער איד" ,אין די אַלע צייטונגען ,אויך
אין זדער יידישער האָפנונג" ,טשערנאָוויץ,

א .אַנד ,,זמ"בּ חקולטור" ,טשערגאָויץ,

ריאַל= ,װײל דאָס קען נאָך װערן אַ גצ
צייג בּיי די אַנטיסעמיטן אין די הענט !

צוגאָבּן צו וו---ס אָפּהאַנדלונגען האָבּן
פאַרעפנטלעכט אין די דערמאַנטע זמבן
 7601בּ .וו .פאַבּער ( ,7981זונא ,ז1 ,דג) .
און ה ,לעווי ( ,8981שוא ,ז87 ,
ד"ר א ,לאנדוי 560 81- ,ס1מק8זפסווטום
 6009106-009141בּ .באָראָכאָװו, ,די בּיבּליאָז -
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װויס---װײסבערג

טיק פון ידישן פילאָלאָג" ,נומ942--42/ .ן ר"ר
מ ,ויינרייך, ,שטאַפּלען",

ז.05 ,

וײיס שפריה (--81/9881

געבּ .אין קעלעם,

)

קאָװנער גוֹבּ .איר

פּאָטער ,נחמן רויף ,איז דערהרגעט

גע?

װאָרן אין דאעַרבּיייִקן שטעטל אויפן וועג

קיןאַמעריקע ,און .

די21יעריקע יתומה
האָט קיין סיסטע:

)

|

ניט

=

מינסק זיך אָנגעשטעקט מיט השכּלה אוף 
בּגנבה געלערנט העבּרעיש ,שפּעטער האָט
ער זיך פאַרנומען מיט מסחר , זינט 3781
געלעבּט אין קיעוו אַלס לערער פון העב?
רעיש .האָט דעבּיוטירט מיט אסַעריצ
אַרטיקלען איבּער ענינים פון חינוך אין
װהמליץי און זינט דאַן זיך בּאַטײליקט
אין די פאַרשײידנסטע העבּרעישע צייט:

שריפטן,

מאַטישע בּילדונג .

|

|

-.

89

וי װהבּוקר אור/

!השהר",

חהאסיף" ,חהלבנון" ,שהמגיר" ,אהעבריי,
חהיום" ,חהצפירה? אאַז"וו ,אויך איפּ אחד
המורים ,אחד מדרי מטה ,אחיטוב ,איוב

בּאַקוֹמען

אַחוץ דעם בּיסל
יידיש ,װאָס איר
פאָטער האָט זי
געהאַט
אױסגע?

מקיוב,

לערנט; שפּעטער זיך אויסגעלערנט אויך
אַ בּיסל רוסיש ,צוֹ  51יאָר אַלײנגעצױגן

אלידע,

אלישמע,

ארגוב,

אתא

מרחוק ,בּן ציון ,בּעל תּפלה ,זקן ורגיל,
בּערג ,הלבוני ,הררי ,לבנון ,קיוב ,אין
בּוכפאָרם אַרױסגעגעבּן :אגאון ושברוי -

קארַיטיק אויף דעם ספר ײחד וחלק",

אין דער בּונדישער בּאַוועגונג ,זיך אויס:
געצייכנט אַל
ס רעדנערין און געהערט צום  ,3 -זפּשוטא של מקרא"--וועגן דער
ראַיאָניקן קאָמיטעט ,אַ יאָר צייט זיך אויס:
אויסטייטשונג דורך די חכמי חתּלמוד פון
בּאַהאַלטן פון דער פּא
ַליצײ און  6091די ביבּלישע טעקסטן ( ,)8981װארבּע |
אַװעקגעפאָרן קיין אַמער
י
ק
ע
,
ג
ע
ל
ע
ב
ּ
ט
א
י
ן תּקופות?  --פון דער יידישער געשיכּטץ
צוזאַמען מיט מיכל גאָרדאָן

(וואַרשע,

פּיטסבּורג ,שיקאַגאָ און זינט  7191אין
קאַליפאָרניע ,טעטיק אין דער יידישער

( ,)8981חמשלי קדמונים"--אַ זאַמלונג פון

בי

תּלמודישע משלים און שפּריכװערטער;

דער גרינדונג פון אַ יידישער אַרבּעטער?

אַרױסגעגעבּן אאגרות יל"ג" ,מיט וועמען

געווען

אַרבּעטער:בּאַװועגונג,

מיטגעוירקט

רינג:שול אהיאןַליוואוד ,פון וועלכער זי

פאַרבּונדן דורך לאַנגיעריקעף

פריינדשאַפט ( ,)4981אויך חאגרות ריב"ל"--

איז סעקרעטערין ,זיך בּאַטײל
יקְט אין | צו ר ,קולישער ( ,)6981די בריוו און
דער +פ ,א .שש" און דער
ו
א
י
ד
י
שער
כֹּתבִים פון ישעיה טוגענדהאָלר א"ט
ר
אַרבּעטער ועלט" א .אַנדע ע לאָקאַלע
חדברי ישׂעיה" ( ,)6981אַ שריפטשטעלער
צייטונגען מיט אַרטיקלען און פאַרשײ;
פון דער אַלטער שול ,אַ אָנהענגער פון
דענע נאָטיצן :איפּ אאַ היימישער מענטש",
זטהרת הלשון? ,האָט װו ,געהערט צו די
זינט  3291פאַרעפנטלעכט לידער
אין פריינד פון דער ידישער ליטעראַטור
דער אפרייער אַרבּײיטער שטימע" ,דער
(זע צ"א זיינע נעקראָלאָגן אין ,המליץוּ -
טעגלעכער ,פרייהייטח ,אאיניינע
ם" ,װדאָס אויף שאַצקעסן און מיכל גאָרדאָן) און
װאָרט" א ,אַנד- ,
|
זיך אויך בּאַטײליקט אין די יידישׂע

| וייסבּערג יצחק-יעקב ()4091--1481

געבּ .אין פּאָלאָנקע ,מינסקער גובּ ,.ווייס?

רוטלאַנד ,געלערנט אין פאַרשיידענע
ישיבות ,אין סלאָנים ,מינסק א ,אַנד ,אין

אױסגאַבּן ,װי שיע--ס זיודישער פאָלקס:
בּיבּליאָטעק ,ספּעקטאָרס ,הויזפהיינדץ,
חדעם יוד? א .אַנד ,זיין גרעסערע אר-.
בּעט ,צוערשט פאַרעפנטלעכט אין דער
()13

003

004

ווײיסבּערג

װבּיילאַגע צוים יודישען פאָלקס:בּלאַטט",
 ,,05--54 ,8איז אַרױס אויך אין בּוכ.
פאָרם אײט ,די פרויען?פראַגע לוט דעם

תּלמוד אונ דערצו אויך אַ רעכטען

אַרבּעטער פון דער דייטש-עסטרייכישער
ליטעראַטור:געשיכטע

פאַד דעם קאַפּיטל

גאַליציע .פון סעפּטעמבּר  7191בּיז אַװגוסט .
 8טראַנסלאַטאָר בּיי דער רעדאַקציע .

בּע:

| גריף פונ'עם תּלמוֹד בּכלל" ( ,0981אין

פון דער װאָכגשריפט ח6וסם ,װאָס אי?

 2ט ,דאָס אייגענע אויך אױף העב:
רעיש א"ט ;שאלת הנשים על פּי

ניקע מיטגלידער פון דעם פּױלישן פּאַר.

התלמוד").

/

לאַמעגטאַרישן קקאָלאָ? אין ווין האָבּן
אַרױסגעגעבּן זינט  5191פאַר פּוילישער

|

פּראָפּאַגאַנדע ,און אַלע װאָך צונויפגע=

ספר זכּרון; , 1121 ,(8אחיאסף"5 ;81 ,ם,
ש ; װ ,צייטלין ,תּעלומות סופרים,

|

װײסבּערג

מאיר

שטעלט

פאַר דער צייטשריפט

אויסצוגן

פון דער גאַנצער פּוילישער פּרעסע.
בּשעת דער ועלט:מלחמה געווען אויך

(מאַקם) (א42/

) געבּ .אין בּאַק;
-- 6
לאַװויץ (500ו ,)02023מזרח:גאַליציע ,אין
אַָנגעזעענער פאַמיליע פון אַ תבואה?און

מעל = סוחר (פון -

א"

 די בֹּני שעפטל--נאָך דעם עלטער= /

אַקטיווער פּראָפּעסאָר אין די פּוילישע
מיטלשול:קורסן אין ווין ,די אוקראַיִנישײ
פוילישע און די פּוױליש-בּאַלשעװיסטישע
קאַמפּאַניעס דורכגעלעבּט אין סטאַגיסלע--.
שוין צו  01יאָר פאַרפּאַסט אשַיר אין

זיידן שעפטל ,דעם

העבּרעיש אויפן טױט פון דעם ערצ*

אייגנטימער פון
הערט:
גרויסע

הערצאָג מאַקסימיליאַן ,דעם קייזער פון
מעקסיקאָ ,וועלכער איז  6681דערשאָסן
געװאָרן פון אינסורגענטן זינט 4881
פאַרעפנטלענט אַריי אָפּהאַנדלונגען אין
דייטשע ,פּוילישע און העבּרעישע צייט*

שאַפטן אָקסן און
פעטע קאָנקעס
בּיים דניעסטער).
5אָר אָן געלערנט אין חדר--7681 ,
פון י
 1באַזוכט די רוטענישע פאָלקסשול

|

אין שטעטל און די יידישע פאָלקסשול
אין בּאָלעכאָװו ,דערנאָך די גימנאַזיע אין
לעמבּערג און טשערנאָװיץ48--0881 ,
שטודירט געשיכטע און אַלטע און גײיע.
פילאָלאָגיע אין די אוניווערסיטעטן פון
לעמבערג און ווין ,אַלס סטודענט פֿאַר:
בּראַכט אלַענגערע

און זיך בּאַפרײנדעט

צייט

אין רומעניע

מיט די דאָרטיקע

שריפטן ,אויך אין דער ידיש:דייטשער.

ײדראָהאָבּיטשער צייטונג" (פאַפּיאָן?? זרן:
פוס" ,בריוו פון רומעניע) ,דערהויפּט
איבּער דער יידישער קולטור:געשיכטע
אין גאַליציע ,צ"א איבּער זיידישע זֵיני
גער אין גאַליציע" (אין סטאַניסלער חודש=

זשורנאַל

שהירדן",

זיוסף כּהן-צדק"

1

,)60--5091

װעגן 

(אין -שססץ? או02ססה

לעמבּערג  ,6091און אין 812-מס)/

{8316

8

41111108 111 '1120080653100

 ,1אין יידיש  --אין מ ,פראָסטיגס
משכּילים ,,אפַּ .ר יאָר געווען רעליגיאָנס:
לערער אין סטרי און פאַרװאַלטער פון .װקאַלענדער",)1191 ,חשיללער אין דער ביי2
העברעישער' ליטעראטור" (א"פּ טּלוני
די אַליאַנס? און בּאַראָן-הירש:שולן אין
סטאַניסלע און זינט  8881פּראָפּעסאָר אלמוני ; ,אין  ,116/1מאַי  ,)5091פאַר זיין
פון יידישן דת ,דייטשער און פּוילישער
פילאַלאָגיע אין דער סטאַניסלער מלוכה?
גימנאַזיע 4191 ,אינגעלאַדן אַלס מיט?

מאַנאָגראַפיע

64
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ווייסבּערג  ---ייסמען

66-חט6פאוסש'  ,9091 681.אויך אַלס סעפּע=.

ראַטער אָפּדרוק ,פ"ג מ .קויפּמאַן ,לייפ
| =ציג ,ז"ז  )74בּאַקומען פון לעמבּערגער
אוניווערסיטעט דעם טיטל ד"ר פילאַ:
סאָפיע.

בּאַזונדערס בּאַקאַנט איז זין

מאַנאָגראַפיע יצו דער געשיכטע פון
דער נײ:העבּרעישער ליטעראַטור אין
פּולן" (אין ר .בּריינינס זממורח וממערב",
,4981

שפּעטער בּאַאַרבּעט אין אַבּאַזוֹנ=

66

 3נומערן ,פּשעמישל ,)2781 ,געשטאָרבן
אין ווין,
 ,9שׂ; ספר זכּרון, ;93 ,האסיף"

 ,1נע,

(-- 1381
ייו=ת
חדכ
װײטסמאַן מר
 )1געבּ ,אין טאָרנע ,גאַליציע .שוין
צו  51יאָר האָט ער אַנגעשריבּן אַפֹּאַ2
עכע אין העבּרעיש א"ט שמפּלת
המתקשרים"

(וועגן דעם דורכפאַל פון

פוילישן אויפשטאַנד)

און אטַייל פון

איר אָפּגעדרוקט אין יאָרן אַרום אין

דער בּוך אין דייטש  600512/260064סו0
װ06216111-8000/ 81 6/21206ז 2א/טג (ווין

זיין זשורנאַל חמגיד משנה" (לעמבּערג

יט ,פון דער דאָזיקער אַרבּעט א"ט -חסת

 ,)2אַרױסגעגעבּן  אין העבּרעיש
ץ;משל און מליצה" (די משלים און

און ליפּציג ,8981 ,ז"ז  {88דער :2טער
=  6116ש' 8מט מ ,0409אין דער אױבּנדערמאנ=

-טער 6/1110514מסות  --- 3191איז פּרעמירט

שפּריכװערטער

און מדרש

פון תּלמוד

בּערגער אוניווערסיטעט; אויך אין פּו:

אין געגראַמטע פערזן) ,הומאָריסטישע
שירים ,עפֿיגראַמען א .אַנד 4781 .האָט
ער געגרינדעט אין ווין איַידיש װאַכנ:

יליש  --אַלס סעפּעראַטער אָפּדרוק פון

בּלאַט חוויענער יודישער צייטונג? ,װעל:

פון דעם פילאָסאַפישן פאַקולטעט פון לעמ:
14

 1ששיס0411:

/1040006210,

לעמ

(גערג 7981 ,און  ,8981און אין 1/ת12112651
6

זי 660ץ1 2ץז01311

,410 42102020

--1זון ,װאַרשע .)31--2191 ,פון זיינע
| זאַמלונגען יידישע שפּריכװערטער און
אַנעקדאָטן אויט גאַליציע פאַרעפנטלעכט

סעריעס אין 0601ט,

וין און ליידן,

,79 ---3981 ;/ 89ד"ר מ .פריד ,אין 4111009542מ'00
98ע/ 1191 ,81/ 020090655103 860 606441י
{רעצענזיע .איבּער ,װעלװל זבּצראזשער"):
וויים-אן

שרמ-חה
תֲש

(ערטור)

{(ש -- 0481 12/ש )2981 41/געבּ .אין
זאָלין ,גאַליציע ,האָט געשריבן ויסג:

כע האָט עקסיסטירט  4יאָר .,איבּערגעי 
פּאָרן אויף טויט פון אַ טראַמװײ אין ווין,
,ספר

2

זכּרון" ,08 241 ,ש.

(

ווייסמאן ראובן (--581...
געבּ .אין אָדעס

אַלס זון פון אשַוֹהט,

בּאַזוכט די קרוינישע .פאָלקסשול ,גלייכ?

צייטיק

געלערנט

אין דער

אָדעסער

ישיבה ,שפּעטער אויך אין דיישיבות
פון קעשעניעוו און װאָלאָושין ,געווען
איַבּערשרייבּער בּיי אַן אַדװאָקאַט ,אַן

איינבּינדער 7781 ,איינגעלאַדן געװאָרן -
פון אברהם גאַלדפאַדן אַלס סופלער
(דער ערשטער יידישער סופלער) און
געבּליבן אַלט סופלער
אױף דער

שאַפּטלעכע אָפּהאַנדלונגען איבּער דער

יידישער בּינע  83יאָר.

גיבּלישער און תּלמודישער ליטעראַטור,

גאנצע רײ טעאַטערשטיק,
הי "דן
אברבנאל? ,אמשת רבּינו אָדער יציאת

אויך סקיצן אויס דעם יידישן לעבּן אין
 גאַליציטע אין העברעישע און דייטש:יידישע צייטשריפטן ,אויף יידיש (יידיש:
דייטש ?) האָט ער אַרױסגעגעבּן אמַאל

נאַטשריפט איידישע פרייע פּרעסע" מיט 
א העבויעישער בּײילאָגע מהקהלת" (בּלוין.

מצרים?,

קאמנון

ותמר",

אָנגעשריבּן

חשרה

אַ

צוריץ

פון סינג:סינג" ,װאַ מענטש מיט צװי
פּנימער" ,איבּערגעזעצט חשײלאָק" פון
שעקספּיר ,אדעם גולם" פון אָסטראָװסקי
א .פ אַגױז -
-

07

|

ווייסענבּער

ג)עבּ.
שעדלעצער

= װײסענבּערג

יצחק-מאיר -- 1381

געגנט,

אין זשעליכאָו,

אין

2

אַן אָרעמער

פאַמיליע ,בּאַקומען די ערשטע דערציונג

08

פון דער פרײהײטסבּאַוועגונג,

אין אַ

מאָמענט ,ווען דער אַלטער פאַרגליווער=
טער שטעטלשער לעבּנסשטייגער הײבּט 

זיך אָן צו בּרעכן .און אויף דער סצענצ

אין חדר ,איי ער *
אין דער פריער

פרידן

יוגנט אָפּגעגעבּן

האָבּן זיך איינגעשטעלט אין די מאָסגע=

געװאָרן פאַר אַן
| אַרבּעטער  -און
בּיז  52יאָר האָט
ער זיך פאַרנומען
מיט פאַרשיידענע
מלאכות אין װאַר- .
 -שע און לאָדז ,אין

האָט ער דעבּיוטירט
לונגען חדער קיטעל"

ודור בּא" (אין חדער

גײען אַרױס נייע פּאַרשױנען .א-ו-מצו=
פון די פאַרהעלטענישן ,װאָס

בּיקע | יידישליטעראַרישע

קרייזן

איך

װאַרשע,
 נאָך פּרצעס טוט פאַרנומען דעם אױבּנאָן,זשורנאַליסט

וואו דער

האָט +

האָט װו ,רעװאָלטירט קעגן דעם דאָזיקן
צושטאַנד אין אייניקע פּאַמפלעטן ,װו".

אויך אין דעם זשורנאַל קיודישע זאַמעל=
דער ליטעראַטו .-בּיכערי ,װאָס ער האָט אַרױסגעגעבּן איך
מיט די דערצײ:
דעם דורך אים געגרינדעטן /װ=.פ"ג"
און װדור הולך מיט דעם צוועק עזיך אויסצוטיילען פוך
יודישער בּיבּליאָ :דער יידישער פּרעסע און שאַפען אַ בּאַזוג=

 טעק" פון י .ל .פּרץ ,)4091 ,וועלכע -האָבּן פאַראינטערעסירט מיט אים די לִי:

די חיודישע זאַמעלבּיכער" (אַרױס 5בי

טעראַרישע קרייזן ,נאָך אַגרעסערן ער:

כער ,91--8191 ,פון וועלכע די ערשטע.

דערע טריבּונע פאַר קינסטלער",

אַרום.

פאָלג האָט געהאַט זיין דערציילונג חדי  4האָט מיטרעדאַקטירט ד"ר בּ .י ,צפּור}-
משוגטנע אין דאָרף" (צוערשט פאַר;  1האָבּן זיך גרופּירט ארַיי יונגע שריפט=:
עפנטלעכט אין א .רייזענס ידאָס יוֹדי=  שטעלער און גאָר אָנפּאַנגער ,וועלכע וי
 שע װאָרט" ,קראָקע ,5091 ,שפּעטערהאָט אָפּט אַרױסגעזוכט מיט אַן עכטן

אַרױסגעגעבּן בּאַזונדער אין פ"ג חדי
וועלט" ,װילנע  ,7091ז"ז  ,)42װ .האָט

חוש פאַר קונסט .אין די דאָזיקע זמ"בּ.
האָט ער אַחוץ

אַן אײנאַקטיקער

זדראַ?.

געלאָזן די אַרבּעט און זיך אינגאַנצן

מע-פּאָעמע" אט קאין טאָג פון געריכט"--

אָפּגעגעבּן דער ליטעראַטור ,זיך בּאַטײ:
ליקט אין די פאַרשײידנסטע יידישע ציי:
טונגען ,זשורנאַלן און זמ"בּ און גלייך

ליש:יידישע בּאַציָונגען אין גראַמען--- ,

זיך אַרױסגערוקט אין סאַמע אױבּנאָן
פון דער יזישער ליטעראַטור ,אבא
זונדערן שטאַרקן רושם האָט געמאַכט
זיין גרויסע דערציילונג קאַ שטעדטעל"

אַ מין פּאָליטישע סאַטירע װעגן די פּױ*.

חגעווידמעט דער בּאַפרײיאונג

פון אונזער

ליטעראַטור"--,פּאַרעפנטלעכט אויך קרי=.
טישיפּובּליציסטישע אַרטיקלען (זבּיים לע.

ערשינען אַלס בּײילאַגע צום

בּען און נאָכ'ץ טוט פון אונזערע גרויסע
גייסטער"---וועגן מענדעלע ,ײקונסט און
סובּיעקטיוויטעט" א .אַנד ,).צוליבּ די

 טאָגבּלאַט ,דער װעגי ,ואַרשע;6091 ,דערנאָך אַרױס אין פ"ג װײפּראָגרעס",

אינטערעסן פון זיין פ"ג האָט ער סוף
דייטשער אַקופּאַציע אויך בּאַזוכט או?

(צוערשט

,0

ז"ז  .-- )67אַבּרייט געשילדערט

בּילד פון איַידיש-פּוױלישן קליינשטעטל
אין דעם שטורעם? און דראַנג-פּעריאַד

קראַינע און שפּעטער,
חדשים

פאַרבּראַכט

 ,3291עטלעכ

אויך אין אַמעריקע-

די לעצטע יאָרן בּלוֹיז פון צייט צן צייט?

060

|

|

|
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געדרוק
ט בּעלעטריסטישע אַרבּעטן ,דער= .טאַלענט ,וועלכע צייכנט אים אויס אַלס.
הױיפּט אין חמאָמענט" (צ"א אַגרעסערע
קלאַסיקער אין דעם נאָכמענדעלישן
דערציילונג
אַנדערע צייחטקשירנידפער") ,אויך אין אייניקע  .פּעריאָד פון אונזער ליטעראַרישן שאַפן,
ט
ן
,
ו
י
א
י
ן זשיטלאָװ .5איז זיין פּלאַסטישער שטייגער שילדערן;
סקי:נ
יגערס װדאָס נייע לעבּן" ,האָט ער זיינע געשטאַלטן זיינען װי פון שטיין
זיך אַלץ מער אַרײנגעצױגן אין אקאַַמפּ
אױסגעהאַקט און דערבּיי זיינען זי פול
קעגן  די הערשנדיקע ליטעראַרישע
מ
יט לעבּן און בּאַװעגונג ,אַ רעאַליסט
קרייזן און אַ בּאַזונדערע אויפרעגונג
דורך און דורך ,משיטא א
ַַרף אויג פאַר
ארויסגערופן מיט זיינע אַרוױסטרעטונגען
דער קאָנקרעטער ממשותדיקער װעלט,

קעגן דער חשליטה פון די ליטװאַקעט"

אין דער יידישער ליטעראַטור ,הגם אויך

אַזעלכע  רפייוןי=לישע

שריפטשטעלער,

װי א
ֵשׁ און אָפּאַטאָשו ,האָט ער ניט גע?

שוינט אין זייגע פּאַמפלעטן ,דער דאָזי?
קער קאַמפּ האָט אָנגענומען דעם כאַ:
ראַקטער פון אַ ליטעראַרישן סקאַנדאַל

אין צוזאַמענהאַנג מיט װו--ס הקדמה צו
דעם ראָמאַן פון האָראָנטשיק װפאַרפּלאָג;

יטערטע ועגן"; די פּאָלעמיק האָט ער
ווייטער געפּרוּװוט אָנפּירן אין זיין װאָכנ:
-בּלאַט חדער שטראָם?

( 5נומערן)4291 ,

און שפּעטער אין דער ;אילוסטריטער
װאָך" (זינט דעם נומער  ,)77װי אויך

אין אייניקע פּראָװינציעלע יידישע ציג

טונגען ,און לעצטנס דורך רעפעראַטן
אין

װאַרשע און אין דער

פּראָװינץ.

װו--ס קאַמפּ גייט ווייט אַריבּער די גרע:

געצן פון אָבּיעקטיווער ליטעראַרישער פּאַ:
לעמיק ,טראָגט אַצו פערזענלעכן און

אויך פּראָװינציאַליסטישן כאַראַקטער,
בּפרט אין זיין באַּיסל צו נאַיִװער חליט;

װאַקאָפּאָבּיע?,

הגם ער האָט דאָך אַגע:

װוויסן פאַרדיגסט ,װאָס ער האָט אין דער

אַטמאָספערע פון זדעלרבּסטצופרידע :

(נער ליטערארישער מיטלמעסיקייט און
פיפיקן זשורנאַליזם געוועקט דאָס געוויסן

מאָלט ער מיט

דעד גרעסטער פּינקט?

לעכקייט די פּרטים פון די זאַכן ,דערפון -
אָבּער ליידט זעלטן די גאַנצקײט פון

| דעם בּילד ,װאָרעם ער ווייס אויך דער:
בּיי צוֹ געבּן דאָס כאַראַקטעריסטישסטע,

אַ זעלטענע קינסטלערישע אָבּיעקטיווי:

טעט ,װאָס איז פּאַראײגניקט מיט אַ שטילן,
פאַרבּאָרגענעם ,אָבּער טיפן ליריזם ,און
אַ פאַנטאַסטישע פאַרליבּטקײיט אין דער

קונסט פילט זיך אין װ--ס

שרײבן.

פון זיינע וערק ווייט מיט עלעמענטאַ:

רער קראַפט און איינגעהאַלטענער לידגג -
שאַפטלעכקײט,

ס'פעלן אים אָבּער אויך

ניט קיין ווייכע ,שטילע טענער ,מיט
דערזעלבּיקער קינסטלערישער קענשאַפט

מאָלט ער אי פיגורן פון פּרימיטיוע /
געזונטע פאָלקסייִדן מיט פאַרגרעבּטע

מוחות ,אָבּער גאַנצע נשמות ,שטאַרקע
ליידנשאַפּטן  -און לעבּעדיקע גע:
פילן (װאַטאַטע מיט בּנים?); אי טיפן
פון פרויען אין די פאַרשײדנסטע פאַר;
וויקלטסטע איגעװייניקסטע צושטאַנדן
זײערע (פחנחלע" ,װאַ װאַלרמײדעל" ,חדי
משוגענע אין דאָרף" ,זאַ שלעכטע פרוי",

װקריינדעלע" ,חדאָס לעבּען"); אי דעם
שטילן עלנט פון מענטשן ,װאָס שװאַרצן

אָפּ זייער לעבּן אין דעם בּיטערן קאַמפּ

פון דער יידישער ליטעראַטור---.וו ,פאַר?

פאַרן שטיקל בּרויט (חדור הולך ודור

טער אין דער יידישער ליטעראַטור; די
|-אינדיווידועלסטע איגנשאַפּט פון זיין

פאַר פאָלקסטימלעכע מעשהלעך

נעמט איינעם פון די אָנגעזעענסטע ער

בּא" ,װאַן איידעם אױף קעסט") .ער
האָט אויך אַן עכטן ,נאַטירלעכן סטיל
(װדער

179

בּעל:תשובה" ,חנישט בּאַשערט", ,דרי
שוועסטערלעך" ,װײװאָס קען טרעפן"),
פאַר דער שטימונגסמאָלערײ (אין דער

-

/

װײסענבּערג

= :970

װאַ שלעכטע פרוי און אַנדערע ערצעה?
לונגען" (פ"ג ײדי צייט" ,װאַרשע,1291 ,
זײז ,)001

אױסגאַבּע

פון דער נײער

פוך

שטיל") ,אַ טיפן חוש אוֹן געפיל פאַר

זיינע

דער שטומער נאַטור ,זיין אײיגנאַרטיקער
הומאָר ,װאָס ערטערווייז איז ער שטיל
און פאַרבּאָרגן ,קלינגט אין מאַנכע דער?
ציילונגען זיינע אַרױיס מיט אהַילכיקן.

זאַלע געלײיטערט און געװיבּערט" ,דר
זנישט קינסטלערישע אינגאַנצן אַרױס=
געװאָרפן ,צוגעגעבּן אויך נייע זאַכן

געלעכטער; אָפט איז דאָס דער געלעם:
טער פוֹן דער געזונטער ניט:פאַרשפּיצ:
טער פּערזענלעכקייט איבּער דער סענ=
טימענטאַליטעט און צעקראָכנקייט פון

די יידישע האַלבּ:אינטעליגענטן ,פון עדי
לייט,

װאָס קענען

גוט אין די בּיכער"

(ישמערל און בּערל") .אין זיינע ערש:
טע דראַמאַטישע סצענעס (חדבורהלע",

װערק,

צום

טייל

ניי בּאַאַרבּעט,

אין ערגעץ נישט געדרוקטע ,אין.
אַן אָרטאָגראַפיע ,װאָס זאָל אָפּשפּיגלען
די פאָנעטיק פון פּוילישן יידיש ,זיינען
אַרוֹס 1 :שווירקליבקייט"--מיט אַ פּאַמפלעט
אַלס הקדמה א"ט ײנישט קיין פאָררעדע".,
וואו װו .,טרעט אַרױיס  --ערטערווייז שיעוף
ניט מיט אַ דאָסטאיעװוסקישן סאַרקאַזם--
קעגן שלום אַש ,בּפרט קעגן זיין כּללטוש
ריי;  11זרעאַלע קרעפטען"(,פ"ג װו ,".װאַר-

חר' יואל") האָט װ .אויך אַרױסגעװיזן  .שע ,5291 ,ז"ז  391און  ;)132עס דאַרפן

דארַאַמאַטישן

טאַלענט,

אָבּער

זיינע

גרעסערע דראַמאַטישע װערק ,װי חקנאה
| און תּאווה" ,זקאַספּער" (פ"ג חפּראָגרעס",
 ,0ז"ז ,)58-געשריבּן אונטער פרעמ:
דער השפּעה ,צום טייל אויך פון פרעמדן,
ניט:יידישן לעבּן ,זיינען קינסטלעריש
און סצעניש גיט געלונגען ,זיין שפּראַך,

אַפּילו ניט פריי פון פּראַװינציאַליזמען,
איז אָבּער עכט און רייך מיט די עלע?
מענטן פון קערנדיקן פּוילישן יידיש--,די
ערשטע זאַמלונג פון וו--ס ווערק איז אַרױס

א"ט ק?שריפטען" אין  3קליינע :5בויגנ?
דיקע בּענדלען (פ"ג חוועלט-בּיבּליאָטעקײ
פון בּ .שימין ,װאַרשע ,)01--9091 ,דאַן
אַ בּ ,א"ט זקנאה און תּאווה און אַנדערע
ערצעהלונגען?

(פ"ג

זפּראַגרעס",

,)1

חגעקליבּענע

שריפטען  1בּ( .פ"ג ש.

שרעבּערק,

װילנע ,1191 ,ז"ן ,)222

ישריפטען  /ערצעהלונגען  /נייע זאַמ;
לונגיי (פ"ג זבּיכער פאַר אַלע" ,װאַרשע;
אַלס פּרעמיע צו /מאָמענט" ,4191 ,ז"ן

,6

+זערצעהלונגען און בּילדער" (פ"ג

א .גיטלין ,װאַרשע,

,2:91

ז"ז .)061

גאָך אַרוסגײן--111 :חפאַנטאַסטישע ליבּע".,
ש 1חרעאלע ליבּע" ,ע זגעמיטלעכקייט"-.,

זע אשטילקייט? ,זיין דערציילונג װועל=.
גער" איז אַרױס אין .דער שול?בּיבּליאָף
טעק (זקיעווער פ"ג" .)9191 ,אײניקע
פון זיינע דערציילונגען זיינען אויף אי- +
בּערגעזעצט געװאָרן אאיַןנדערע שפּראַכן,
צ"א אין די אַנטאַלאָגיעס פון די ידי=

שע דערציילער פון ט .זלאָציסטי (דייטש),
ל ,בּלומענפעלד (פראַנצויזיש) ,ש ,רעז:
ניק (שפּאַניש) א .אַנד ,אין װאַרשעװער
חהיום" --5291זיין  לעצטער ראָמאַן .א"ט
זבּין המצרים" ,װאָס איז אין יידישן אָרי:
גינאַל נאָך ניט פּאַרעפּנטלעכט געװאָרן--.
וו האָט אויך איבּערגעזעצט
פטויזגט

מיט

אין איין נאַכט?

אַ פאַָררעדע

אויף יידיש

(אַרױס

 6ה"ה,

פון ש ,שײנבּערג/ ,

י
חפ"ג װו,)2291 ,",
,ריפטען" 1114 ,| ,ש .ני=-
בּעל-מחשבות ,ש
גער, ,װעגען יודישע שרײבּער" ;11 ,נח פּרי=.
לוצקי ,אִין זמ"ה ,דער יונגער גײסט"ן! ציב"
בּערג אין דע  ;/ ,92לעאָ קעניג, ,װ .דע
פּאַמפלעטיסט" ,אין ,צייט" ,לאָנדאָן ,נומ:22434 .
ה .ד .נאָמכערג ,אין ,מאָמענט" 4291 ,און .,5291

|

870

|

ווייסענבּערג

וײיסענבּערג שמואל (0א--7681 41/

|

|

-יידן" (ב,)29 .

475

ידאָס נגייעב=ּוירענע

() גטבּ ,אין יעליסאַװעט:

קינד בּיי די דרוט?רוסישע יידן" (בּ,)39 ,

גראַד (איצט--זינאָוויעווסק) ,אין אפַּשׁו:

(ב 7)1 ,6 ,אין

טער משפּחה,

זיין פאָטער

אברהם איז

געװען אַ אָנגע:
שטעלטער אין אַ

דאַמפּמיל ,שפּע2
טער זיך אַרויפ?
אַלס
געאַרבּעט
מילנבּאַזיצער ,פין
 4בּיז  01געלערגט
אין פאַרשיידענע
|
חדרים 4881 ,גע2
ענדיקט די אָרטיקע רעאֲלשול ,דאַן שטן:
דירט אַפּאַר יאַר אין דער טעכנישער
הויכשול פון קאַרלסרו און  0981גע2
ענדיקט דעם מעדיצינישן פאַקולטעט פון

הײדעלבּערגער אוניװוערסיטעט מיטן טיטל
ד"ר ,אַ געוויסע צייט געלעבּט אין קאָנ;
סטאַנטינאָפּאָל און דערנאָך ,צוריקגעקו;

מען קיין רוסלאַנד און אָפּגעגעבּן דעם

דער

יידישער

טיפ"

דער !6100סמװ =4ז---440001081162 81װיידי:
שע קמיעות פון דרום:רוסלאַנד (.)7981
די תּימנער יידן" ( ;)9091אין גרוך:
װאַלדס מס8װט0660א  --אדאָס פּורים.

שפּיל? (ה ,)31 .זאַ יידישע חתונה אין

דרום=רוסלאַנד" (ה ,)51 ,װדאָס פעלך:
אוֹן קבר:מעסטן" (ה ,)71 ,זיידישע מו:

זייען און יידישעס

אין מוייען" (ה,

 ,3חזחג חסוכּות אין דרום = רוסלאַנד?
אין 6 6586/3חט --)450שיידישע

(;)2191

קונסט" ( ,)3091װאַלטע יידישע מצבות
אין קרים" ( ,)3191חדי שומרונים" ({)3191
אין 8תט ס8זפסמזסםת זג61110091162 1

טס  --6151215 66די פּראָבּלעם פון-.

דער יידישער ראַסע" (,)5091
טאָכטאָנע

נע

בּאַפעלקערונג

עדי אַװ2

פון פּאַלעסטי

אין אַנטראָפּאַלאָגישער

( { )9091אין 61801סמסזח!ומת

בּאַציונג"

 41טוטסזהא--

מלוכה-עקזאַמען ,פּראַקטיצירט זינט 6981

זדי קאַװקאַזער

אין זיין געבּױירנשטאָט ,צוליב שטודיען
פון יידישער אַנטראָפּאָלאָגיע און עטנאָ:
גראַפּיע בּאַזוכט  8091טערקיי ,מצרים,
א"י ,סיריע און --1191טורקעסטאַן ,קאַוו?

ניער און יידן" (בּ;)31 .

 6101מז  -- 4120091165די יידישע קלעז:
מער-שפּראַן" ( ;3191זע אויך ד"ר אֵל2

|קאַז און קרים און פאַרעפנטלעכט אַגאַנ2

פרעד לאנדוי) ,די שפּאַניאָלן (;)9091

צע ריי אַנטראָפּאָלאָגישע און עטנאָגראַ:
פישע אֵױבּעטן אין דייטשע און רוסישע

 --די יידן אין

צייטשריפטן ,װוי אין 8עטסוס--חיידישע
פאָלקסלידער

ווערטער"

אוֹן יידישע שפריכווער:

אין די +א

860091801020 )62-ז646 0102

8סע;סממת

אין 241ע)210

0600ט}16

טורקעסטאַן" ( ,)2191אדי פאַמיליעננעמען
פון די קאַראַיַמער און קרימער יידן"

( ,)3191זכּהנים און לוויַים אין דער גע:

(בּ ,)77 .חקיגדער:פרייר אוןג  /שיכטע און אין דער געגנװאַרט" (;)8191

לײד בּיי די דרום:רוסישע יידן" (בּ,)38 ,

חידוים=טקואבַירםאַימאעורן אתיּעןגיתקִרייםם" פו(ןב ,דד8י4ר),וםחד?י

רוסישע יידן" (בּ ,)78 .חמאכלים אוֹן גע2
בּעק פון די דרום-רוסישע יידן" (בּ,)98 ,

| חקראַנקהײיט

יידן" (בּ ,)8 .װאַרמע=

און טוט בּיי די דרום:רן;

סישע יידןי (בּ ,)19 .זארץ:ישראל אין
די מנהגים און גלױבּן פון די היינטיקע

אֵין 8362

אפאסשחגקגא --זדי קאַיָרער.

קאַראַיִמען" ( ;)2191אין +עסצססם 81:801ן

חדי קורדיסטאַנער יידן" ( ;)5191אין
. 8011קפם  --די מאָדערנע אנוסים"
( .)6191אאַז"וו ,אין בּוכפאָרם פאַרעפנט:
לעכט;

0661

060691930ז1609

2

-

אַ 

אַנטראָפּאָלאָגישע שטודיע (בּרוינשווייג,
5

06װ 680602ז6ם מנט?פעוסש

3421

8ט

:

| (שטוטגאַרט1 ,

-

וו
ייסענבּערג = --וייבנין יט

אין.יידישׂ ניט גע

ווילער

|

לעמבּערגער אוניווערטיטעט,

|

67

לוט דעם

שריבּן ,ווייל װען ער האָט אָנגעהױבּן
פאָרשלאָג פון דעם פּראָפּעסאָר פאַר
צו אַרבּטן איבּערן ידישן פאָלקלאָר .,דייטשער שפּראַכװיסנשאַפט און אַלטעף +

האָבּן די יידישריידנדיקע יידן נאָך ניט
געהאַט קיין אינטערעס דערצו ,אויך  -הױבּן צו אַרבּעטן איבּער דיידישע די -
דייטשער

ליטעראַטור

יוזעף שאַץ אָנגע=

זיין לעצטע אַרבּעט חדי צונעמענישן בי

אַלעקטן פון גאַליציע און  9091בּאַקומען .

דרום:רוסישע יידן" (אין דעם לאַנ

דעם טיטל ד"ר פּלאָסאָפיע פאַר זיין.

די

דוי:בּוך") איז איבּערגעזעצט פון כּתב:יד,
/ ,9ע.

װויבנין הלל .יולופופו --
ג)עבּ.

אין דרויע,

|

ווילנער

| דיסערטאַציע

סום -

ס=0װס 91041-00810120

00 664ט06160טז8ט?/61120 161011 7גטוטן
מסט 1ז20461א ;
די דאָזיקע ארפ
80

בּעט איז כּולל

אַ היסטאָרישן

איבּער.

קאַנט .געלערנט אין חדר און אין דער
בּליק איבּער די יידן אין פּוילן און זי
שטעטלשער פּאָלקסשול ,דערנאָך אין
ערע בּאַציונגען מיט דײטשלאַנד ,אַן
דער רעזשיצער ישיבה און אין ר' מעלהס |אויספירלעכע פאָנעטיק ,מאָרפאַלאָגיע מיט
קלויז אין ווילנע ,אָנדערטהאַלבּן יאָר
אַכטנעמונג פון די אַלט :און ניידייטשע -
געװען לערער אין אדַאָרף הינטער
דיאַלעקטן און פון די אָפּהאַנדלונגען פון -
 = דרויע .שפּעטער מיטגעאַרבּעט פאַר דעםלאַנדױ ,גערצאָן א ,אַנד 0191 ,אויף דער -
פ"ג פון א .גאַסעלניק און א .קאָטיק ,צ"א  -אַיינלאַדונג פון דער קראָקעװער אַקאַדע:
| =איבּערגעזעצט לעוו טאָלסטאָיס פּאָלקס :מיע פאַר װיסנשאַפטן אָנגעשריבּן אַן אָפּ
| ביכל

45

64408/סץס

א"ט'

וױע-.

מעס גלױיבּען איז בּעסער" (װאַרשע,)9981 ,
דער
רעדאַקטירט אויך אַ זמ"ה

פאָלקס=פריינד"?

(ווילנע,)1091 ,

4

אױיסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע ,ואו 4
יאָר מיטגעאַרבּעט אין פפאָרװערטס",
דאַן געװוען עטלעכע יאָר פילאַדעלפיער

האַנדלונג 6683 22 804100612ץ0027 7

װס!פ1סט (דער טיטל ,זשאַרגאָןײ איז װו--ן-
אָנגעװאָרפן געװאָרן) ,וועלכע איז פאַױף .
עפנטלעכט געװאָרן אין ב .ו 1פון דער -

פּוילישער ענציקלאָפּעדיע ,אַרױסגעגעבּן.
פון דער אַקאַדעמיע (קראָקע ,5191 ,זײז

 ,)424--5אין דער װיידישער פילאָלאָ:

קאָרעספּאָנדענט פון דער שװאַרהײט",
גיעיי  1פאַרעפנטלעכט זיין גרינדלעכע אויםי
.
ן
די לעצטע  21יאָר נײיס:רעדאַקטאָר או יטוערישע אױספאָרשונג חדי פאָנעטיק פון
מוזיק*קריטיקער פון דער פילאַדעלפיער
מזרוזגאַליצישן יידיש" און אין װלאַנדױש .
טעגלעכער צייטונג זדי אידישע וועלט",
בּוֹךָי"  --אַן אָפּהאַנדלונג וועגן גראַמאַטישן.
זיין זון ,ישראל װ ,איז בּאַקאַנט .אַלס מין ,וואו ער ויייזט אַגב אָן אויף אינטערע?
װירטואָז:פּיאַניסט.

סאַנטע אַנאַלאָגיעס אין ענין 5ח 62צווישן

גריכיש און סאַנסקריט פון איין זייט און
ו' װוילער יעקב װזוּ/ס2 1
| ) געבּ ,אין לעמבּערג אַלס זון פון  -דעם ליטווישן יידיש פון דער אַנדערער.
אַ סוחר .בּאַזוכט די פּלישע פּאָלקס :אין לעמבּערג אין משך פון עטלעכע יאָר
שול ,אויך די שול פון יידישן קהל - 2091 ,געלייענט אצַיקל לעקציעס װעגן דער
געענדיקט מיט אַן אויסצייכענונג די  | 11יידישער שפּראַך (אין פּױליש; אויך זי -
לעמבּערגער גימנאַזיע (מיט דייטשער אונ?

טערריכטשפּראַך) ,דאַן שטודירט גערמאַש

ניסטיק

און קלאַסישע

פילאָלאָגיע

אי

נע יידישע אַרטיקלען זיינען איבּערגע* -
יזעצט פון פּױלישן כַּתב:יד),
,טאַפּלען" ,זײז ,71--51
מ .װײנרייך ,ש

- 078 -

װײנטשעװסקי

07

ווינטשעווסקי מאָריט ({וזט!--6581 9

אָרגאַניזירט אַ קרייזל צו פאַרשפּרײטן
מלאכה צװישן אָרעמע יידישע קינדער,

) פּסעװדאָנים פון בּנציון
נאָװאַכאָװיטש.

קאָוונער ליטע,
| ענער.

געבּ.

אין

דאָס דאָזיקע קרייזל אין געווען טעטיק

יאאַנאָװע,

אין אַ פרומער אָנגעזע.+

אין קאָװנע ,ווילנע א ,אַנד .שטעט7781 ,
איז וו ,אַריבּער

פאַמיליע/ ,

אין דער אָפּטײלונג פון

פיינבּערגס קאָנטאָר אין קיניגסבּערג ,וואו.
סיאיז צו יענער צייט געװעזן אַ גרויסע

| דערצויגן געװאָרן -
אין קאָװונע ,וואו? -

יידיש:רוסישע

הין זיינע עלטערן
האָכּן זיך ארי

סטודענטנקאָלאָניע,

װאָס

ָםר;ט
אַליו
דציא
איז געווען נוטה צום סאָ

בּערגעצויגן ,ווען
אים איז געווען 7
| יאָר ,דאָרט גצ* 

איז דאַן אויך אַרױסגעגאַנגען ראָדקינ:
סאָנס זחקול" און די יידישע בּײלאַגע 
דערצו חקול לעם? ,און װ ,האָט אָנגע 

לערנט גמרא און

הױבּן אויסצוניצן ראָדקינסאָנס צייטונגען

גלייכצייטיק בּאַזוכט אויך די קרוינישע

פאַר זיינע סאָציאַליסטישע אידעען ,נאַכן
אַרעסט פון אהרן ליבּערמאַן ,דעם רע? 

פּאָלקסשול 0781 .אַװעקגעפאָרן קיין ווילנע

דאַקטאָר פון חהאמת" ,מיט װעמען וי

צוצוגרייטן זיך פאַר דער ראַבּינערשול ,אין

ווילנע זיך זייער פלייסיק אָפּגעגעבּן מיט
זעלבּסטבּילדונג ,אַ סך געלייענט און גע
װען אונטער אַ שטאַרקן רושם פון לוך:
וויג בּערנעס װערק .פון קינדוויין אויף
שוין געשריבּן שירים אין רוסיש ,האָט
ער אַפּריל  3781דעביוטירט מיט אַן אַױ?.
טיקל אין חהמגיד" און מיט .אַ יאָר שפּע:
טער פאַרעפנטלעכט אין דער דאָזיקער
צייסעריפט

אַ ריי

שירים,

אין דעם

שאַב?

לאָן פון דער דעמאָלטיקער מליצה ,אַלס
אָנגעשטעלטן פון פיינבּערגס קאָנטאָר
אין קאָװונע איזן אים אַרוֹם  4781אויס;
געקומען צו פאָרן געשעפטלעך קין
אָריאָל ,וואו ער איז דורך אַ רוסישן סע?

מינאַריסט בּאַקאַנט געװאָרן מיט דער

דעמאָלטיקער  ראַדיקאַל:סאָציאַליסטישע

ליטעראַטוֹר ,צוריקגעקומען  5781קיין
קאָווגע ,האָט ער דאָרט געטראָפן אהרן
ליבּערמאַנס פּראָקלאַמאַציע

זאל שלומי

איז זיך צונויפגעגאַנגען אין קיניגטבּערג,

האָט ער יי ראָדקינסאָנס חהקול" גע.
גרינדעט אַ העבּרעישע סאָציאַליסטישע
מאָנאַטשריפט א"ט קאספת חכמים" און.
א"פ בּןנץ ,יגלי איש הרות א .אַנד,
געשריבּן דאָ שירים ,דערציילונגען ,פּאָ:
לעמישע אַרטיקלען (קעגן פּרץ סמאָלענ- :
סקין און זיין נאַציאָנאַלער פּראָפּאַגאַנדע)- ,
|

וי

אויך

זיין בּאַרימטע סעריע

נען חחזיונות

איש הרוח",

פעליעטאָ?

אין װעלכע

בּאַרירט
אַלערלײ
געועלשאַפטלעכע
פּראַגן און אויסגעדריקט סאָציאַליסטישע

געדאַנקען,
מורא פאַר

פאַױשלייערנדיק זיי אס
דער רוסישער צענוור אין

דער פאָרם

פֿון אַ אומשולדיקער פּל:

דעריי ,אָקטאָבּער  ,8781ווען אין דייטש:
לאַנד איז פּאַרעפנטלעכט געװאָרן װדאָס.
סאָציאַליסטנגעזעץײ ,װאָס האָט פאַרבּאָטן די
סאָציאַליסטישע טעטיקייט ,איז װו ,אַרעס- :

בּחורי ישראל" .,אונטער דעם שטאַרקן טירט געװאָרן אַלס בּאַשולדיקטער איןרושם ,װאָס די פ
ּראָקלאַמאַציע האָט אויף  -דער װסאָציאַליסטיש:ניהיליסטישער פאַר:
אים געמאַכט ,האָט װו .בּאַשלאָסן זיך צו

שווערונגי און ,אָפּגעזעסן אייניקע חדשים.

גרבּעט און צוזאַמען מיט אַ פּאָר חברים

װאָרן פון פּרײסן ,אַװעק קיין דענע:

נעמען צו פּראַקטישער געזעלשאַפטלעכער

אין תּפיסה,

איז ער אַרױסגעשיקט גע/ .

פחפ

/

מאַרק,

אַבּיַר אין קאָפּנהאַגן װידער:

ציאַליסטן ,מיט אַ נייגונג צו די אַנאַר+

אַמאָל אַרעסטירט געװאָרן .אַרױס פון
דער דענישער געפענגעניש ,איז ער

מיט וועלכע עס האָט אים פאַר?

דורך לאָנדאָן

| = װוינטטעווסקי

|

געקומען קיין פּאַריז ,פון

דאָרט ,וי אויך פון לאָנדאָן פון צייט
צוֹ צייט געשריבּן סאַציאַליסטישע פע:
ליעטאָנען אין חהקול" ,צוליבּ מאַטעריע:
 לע סיבּות סוף  9781זיך געמוזט צוריק2קערן קיין לאָנדאָן ,װאו ער האָט זיך
אָנגעשלאָסן אָן קאַמוניסטישן אַרבּעטער?
פאַראיין| ,געגרינדעט פוֹן קצױל מאַרקס

און פרידריך ענגעלס ,אין לאַנדאָן האָט
ער אָנגעהױבּן צוֹ פירן אסַאַציאַליסטי?
שע אַגיטאַציע צווישן די יידישע אַרבּע:

טער און געװאָרן דער שעפער פון דער
יידישער סאָציאַליסטישעױ פּרעסע און
ליטעראַטור,

מיט א .ראַבּינאָװויטש

אַלס

אַרױסגעבּער יני  4881געגרינדעט די
ערשטע ידישע סאַציאַליסטישע ציטף 
שריפט /דער פּוילישער אידעל" (האָט פון
6ן

נומער אָן זיך משנה שם געווען אין

אצוקונפט" און עקסיסטירט
ַרעפנטלעכט
אפואיך

בּיו ,)6881

די ערשטע

ידישע

סאַציאַליסטישע בּראָשור א"ט חיהי אור",

'980

כיסטן,

בּונדן זיין אפּיקורסות

דעם

אין די גליקן פון

פּאַרלאַמענטאַריזם,

האָט ער זיך

אויך בּאַטײליקט דאַן אין דער נ'י--ער

אַנאַרכיסטישער חפ ,אַ .שז און שפּעטער
אַלס הויפּטמיטאַרבּעטער פון ?דער פרייעף-

וועלט" א"ר פון זיין שװאָגער ק .גאַללאָפּ
קעגן דעם ס"ד מ,

געפירט די פּאָלעמיק

בּאַראַנאָו .סוף  4981געקומען קיין אַמצָ:

ריקע ,האָט ער איבּערגענומען די רע=
דאַקציע פון קאמת--אַ וועכענטליכעס פאַם
מיליען:בּלאַט פיר ליטעראַטור און אויפ?
קלעהרונג" ,װאָס די אָפּאָזיציאָנעלע וידי
שע סעקציע

פון

דער

װס .ל9 ,

אין

בּאָסטאָן האָט אַרױסגעגעבּן (בּסך=חכּל
 7נומ; פוֹן  5981 3//בּיו ,)6981 71
און האָט דאָרט אָנגעפירט אַישאַרפן קאַמפּי -
קעגן דער נ"י--ער ײקליקעײ פון װאַרבּײ=
טער צייטונגײ און קאבענד בּלאַט" און פאַר

דאעַמאָקראַטיזאַציע

פון דער ידישער

אַױבּעטער?בּאַװעגונג .,אַלס אַ פיהער פון
דער

אַנטידעליאָגיסטישער

ריכטונג

אין

דער בּאַװעגונג ,אָרגאַניזירט די אָפּאַזיציע

:2 {4881טע אוסגאַבּע--געװאַרק | ,)0981 ,אוֹן סוף3:ל:סוף געבּראַכט צו שאפַּאַלטונג

װאָס האָט געזאָלט עפענען אַ גאַנצע רײ | אין דער ס ,ל,פּ ,,אין רעזושטאַט פון וועל=
=אױסגאַכּן אונטערן אַלגעמײגעם טיטל /אי:
כער עס איז געגרינדעט געװאָרן דעף /
דישע פאָלקסבּיבּליאָטעקײ ,אָבּער אַרױס
ײפאָרװערטס" (שן ,)7981 22/וואו וו ,איז
איז נאָך די איבּערועצוגג פון לאַװראָװס
געווען אנַאָענטער מיטאַרבּעטער ,שפּע?
רעדע ,געהאַלכן  4881פאַר דעם יידישן
טעח אַריבּער אין מיללערס װװאַרהײטץ,,
:
אַרבּעטער-פאַראײין אין פּאַריז ,אָרגאֲנ
האָט זיך אויך בּאַטײליקט אין דער
זצוקונפט" (פון װעלכער ער איז 8091
זירט פון קראַנץ ,רובּאַנאָװיטש ,צעטקין,
| ער איז געװען אױך אײגער פון אויך געווען רעדאַקטאָר) א ,אַנד ,צײיט= -
די גרינדער ( )5841און הויפּטמיטאַרבּאָג 
זידע +פון דעם:
/דער
שהיפטן -- ,וװ,
טער פון אדעם אַרבּײיטער פריינד" (זי :יידישן סאָציאַליזם? ,האָט די גרעסטע

| ענדיק פאַרנומען אין אפּוילישען אידעל"
און אויף אשַטעלע; האָט ער די רעדאַק;

ציע איבּערגעלאָזט פ ,קראַנצן) ,װאו ער

פאַרדינסטן פאַר דער יידישער סאָציאַם
ליסטישער ליטעראַטור.,

דער ערשטער
דיכטער,

ער איז געװען"

ידיש* פּראָלעטאַרישעף

און זיינע לידער פון אַרבּעט

איז צום ערשטן מאָל אויפגעטרעטן א"פ
װו ,געהערנדיק צו די אומפּאַרטײיַשע סאָ | :און קאַמף זיינען געזונגען אָדער דעקלאַ

|

189

י

|

וויגטשעווסקי

ימירט געװאָרן ניט נאָר אין לאָנדאָן און
אַמעריקע ,נאָר שפּעטער אויך אין רוֹס= 
לאַנד ,מאַכנדיק אשַטאַרקן רושׂם מיט
טיפער ליבּע צום 
זייער אייגפאַכקײט,
אַרבּעטער און מיטגעפיל צו זיינע ליידן.
ער איז אויך געווען דער שעפער פון דעם
יידישן פעליעטאַן ,אויסגעצייכנט זיך מיט
זיין

אַריגינעלן,

הגם

יט

גאָר געלֵיי

טערטן יידישן פּראָזע:סטיל אין זיינע פּאַ:
ליטישע און קוגֹלעטזורעל:שאַפּטלעכע
סאַטירעס א"ט /צושלאָגענע געדאַנקען
פון אמַשוגעגעם פילאָזאָף? .האָט איך
געשריבּן דראַמען ,פאַבּלען ,עפּיגראַמען,

לירישע לידער ,בּאַלאַדעס אאַז"וו ,זיינע
פּסעװדאַנימען אין יידיש :ט .ע ,דעבקין,

חנה בּאָלבּעטון ,יאַנקעלע טראַשקע ,דער.

א-ייניקעל,

זיין פּלוניתטע ,דזשים

פון

בּעטהנאלגאל ,לעאָפּאָלד בּעגעדיקט (זיין

ענגלישעף נאָמען און פאַמיליע) א ,אַנד,
זיין בּאַציָונג צו דער נאַציאָנאַלער פראַגע

|

28

|

| אויפגענומען
געװאָרן מיט אַלע אַפיציעלע

און מיליטערישע כּיבּודים און מיט אַ בּאַ+

זונדערער

אין

בּאַגײיסטערונג

דל שטעט

פון אגַרויסער יידישער בּאַפּעלקערונג,
 5איז ער צוריקגעקומען קיין אַמעריקע.
פון װ--ס געזאַמלטע שריפטן זײַנען אַרױױיףס 
אין פ"ג פ,אָרװערטס" פון  0291בּלויז  3ב, { :.דעף
משוגענער פילאָזאָה אין ענגלאנד? (ז"ז )483ג
, 1דער משוגענער פילאָזאָף אין אַמעריקא" (זין
, 111 ;)3דראמאַטישע ווערק" (ז"ז  99241עדעף /

לעצטער נאַבּאָר*--דראמע אין  3אַקטן ,אויס דער
אתונה"---
צײט פון די כאַפּערס{ ,כלומרשט ח
דאראמע אין  4אַקטן ,װאו עס װערט אַרױסגע?
בּראַכט די נאַציאָנאַלע אויפװואַכונג פון דער יידישערף

אינטעליגענץ; ,דער מזרח ווינד" , ,א גע'החג'עטעף
עדיטאָריאַל"; ,מאן און װײבּ" (אַדאָפּטירט פון
פראַנצויזיש פון אַברהם דרייפוס) --אײנאקטערס,
א ב, ,ליעדער און געדיכטען* |,קאמפּף:ליעדער} -
קינדער פונ'ם פאָלק{ ליעבּע ,לוסט און לײדב.
שאַפּט{ סאַטירע און הומאָר" ( |)0191--7781איד

אֵיוֹיס אין פ"ג מײזעל עט קאָ ,.נ"י( 0191 ,ז"ד
 ,0אין דעם זעלבּיקן פ"ג זיינען אויך אַרױס ;
;;אַ טאָג מיט

גאָרדין--דורכגעלענט און בא

יעקב

האָט זיך פאַר די.בּאַלד  05יאָר פון זיין

שריבּן* ( ,9091ז"ז  ,)211װאָו ער כאראַקטעריזירש

סאָציאַליסטיש = ליטעראַרישער טעטיקײיט
שטאַרק געענדערט :אַהײסער אָנהענגער

זיין נאָענטן פריינד---דעם בֹּאַר מטן יידישן דראַמאַ:

פון דער אידעע פון אַסימילאַציע סוף די 072
קער יאָרן ,איז ער בּיסלעכווייז געקומען צו

דער אָנערקענונג און הייסער פאַרטיידי;
קונג פון די יידישע קולטור:נאַציאָנאַלע איג.
נאַלער אני=מאמין",
יעאחמָיין
טנעראעסַןצ(ז
אין זשיטלאָװסקיס ;דאָס גייע לעבּעף,
6 ,1ש ))/1--און פּאַזיטיווערער שטע:
לונג צו דער יידישער שפּראַך ,עד:היום
טריי געבּליבּן זיינע סאָציאַלע אידעאַלן,
איז װ ,נאָך דער שפּאַלטונג פון דער
י!ידישער אַרבּעטער-בּאַװעגונג אין אַמע:
ריקע אַריבּער צו די קאָמוניסטן און פון
צייט צו צײיט בּאַטײליקט אין זייער אֶר2
גאַן שפרייהייט? ,אין אָנערקענונג פון
זיינע גרויסע פאַרדינסטן פֿאַר דער

יידי= 

שער אַרבּעטערבּאַװעגונג האָט די סאָ:
וועטישע רעגירונג פאַר אים בּאַשטימט
אַ פּענסיע און אים אֵינגעלאַדן קין
ראַטנרוטלאַנד ,וואו ער אין אין מאַי 4291

טורג;

די איבּערועצונג

(,)0191

האָט אויך איבערגעזעצט ארײ

װערק,

פון איבּסענס {גאָראַ*

װי װיקטאָר הוגאָס

אַנדערע

,61 96102168142

 -ל .ווינער { } |. ,ק .פּאָרנבּערג ,אין צ,וקונפט",

,6

 .}ׂ110ק ,פרומין,

אין עפאָלקסצייטונג",

 ;131 ,6צינבערג , 4786
ז"יז ;232--712

41/01 086.סןץ

 81אין }/ ,62

מ ,.מיכעלי

זאָקן (װעגן װ--ס דער משוגענער פילאָזאָף אי
ענגלאַנד"),

אין ,דער נייער װעלט";9091 ,

ק .שנעעפאַל,
2
שער

0

אין דער בײלאגע צום ,פרײנדי,

ה ,בּורנין ,עָדֹי געשיכטע פון דער אידיי
אַרבּעטער בּעװענונג"ן ש .ל ,ציטראָן,

;די געשיכטע פון דער ידישער פרעסע",
זיז  4111 -- 311בּ ,װײינשטײן 404 ,יאָהר",
זיז  { 151--941אַלטער עפּשטײן,

בײלאגע

פון ,טאָג"

אין דער

זוגטאָג?

פון זַוְע|-- .3291 ?9זייער

אגַרױסן אינטערעס פאַר זײַן בּיאָגראַפיע ,װ
אויך פאַר דער געשיכטע פון דער ידישער ארי

בּעטעריפרעסע האָבּן װ--ס זכרונות ,װעלבע זײ=
נען צעשפּרײט איבער פאַרשיידענע ידישע צײיט*
שריפטן

פֿון אַמעריקע ,װי גצוקוגפט",

צײטונג" 3091

;נײע װע'ט?

,פאָלקס?*.

א"ר פון יעקב

| מילך, ,דאָס נײע לעכען", ,התּרן? תרפ"ר א .אַנד/ ,

ווינינגער -װ-ינעף

5

װוינינגער סאַלאָמאָן 0וא7781 31/

אויך אויפנענומען

|
| ג)עבּ .אין גוראַהומאָראַ,
דרום:בּוקאָװינע ,זיין פאָטער פייוויש ,אַ אָפּט אויך מיט
דער

זון פון ר' צבי שעכטער אין לודמיר.,
װאָלין , איז  9381אַלס ;21יאָריקער

/

יי

יידישער

= 489

די פאָרשטײיער

ליטעראַטור

פּראַגמענטן

פון

און .פּרעסע!,

:

פון זײיערע.

יידישע שירים (אין לאַטײנישער טראַנטײ:
קריפּציע),

יינגל ,אויס מורא פאַר די כאַפּערס ,
אַריבּערגעשיקט געװאָרן איבּער דער געבּ ,אין בּיאַליסטאָק ,מיטעלע בּילדונג
עסטרייכישער גרענעץ און זיך עטלעכע
בּאַקומען אין די גימנאַזיעס פון מינסק
'
יאָר אויפגעהאַלטן אין הויף פון {
און װאַרשע ,שפּעטער שטודירט אין
:
ישראלוניו ריזשינער ,אין  6481זיך בּאַ | װאַרשעװער אוניווערסיטעט און אין בּער= /
זעצט אין גוראַהומאָראַ און צוזאַמען מיט ל-ינער פּאָליטעכניקום אױסגעװאַנדערט /

וינע לעאָ ןט--2681 72

די איבּעריקע  5יידישע משפּחות פון

שטעטל געבּוֹיט די ערשטע קלױז .וו
אין
האָט געענדיקט די רעאַלשול

טשערנאָװיץ און דאַן זיך געװידמעט
| דעם מיליטערישן בּאַרוף 21 ,יאָר גע2
דינט אַלס רעכענונגס:אונטעראָפיציר אין
ראַדױץ ,דערנאָך אַלס לייטער פון דער

רעגימענט:קאַנצעלאָריע אין טשערנאָ?
וויץ און  1191אַריבּער אין מלוכה:דינסט
אַלס פּאָסט =אַסיסטענט .נאָך  01יאָר
דינסט אין טשערנאָװיץ ,ווין און לעבּען
אין שטײיערמאַרק איז ער אַרױס אין
דעמיסיע און בּאַשעפּטיקט אַלס פּריװאַט?
אָנגעשטעלטער .נאָך דער איבּערקערע:
ניש אין עסטרייך האָט ער זיך גע2
שטעלט בּראש פון די בּוקאָװינער

מלוכה?אָנגעשטעלטע,

געגרינדעט דעם

=ַראיין פון די עפנטלעכע
זצענטראַל פא
אָנגעשטעלטע" און אין משך פון  2יאָר
אָנגעפירט אַלע אַקציעס לגבּי דער ר=/
גירונג .זינט  7091געאַרבּעט אויף זיין
װוערק

018-120011241

 - 6/00412מיט

איבּער

6409106481

)659016

 0008לעבּנסבּאַ2

ע:שרייבּונגען פון יידישע אנשי שם ,מ
נער און פרויען ,פון אַלע צייטן און
לענדער ( 5291פֿאַרעפנטלעכט אין טשער:
נאָוויץ די ערשטע  6ה"ה פון בּ ;)! .אין
דעם דאָזיקן נאָכשלאָג:װערק פאַר דעם -
ויידישן

פאָלק און זיינע פריינד" װערן

))

קיין אַמעריקע ,האָט ער עטלעכע יאָר

זיך פאַרנומען מיט די פאַרשײדנסטע
מלאכות אין נייאָרלעאַנס און קאַנאַס/ ,
געווען אַפילו אַ שכיר:יום ,שפּעטער אגַצ -
וויסע צייט זיך בּאַשעפּטיקט אַלס לערער. ,
בּיו ער איז אַיינגעלאַדן געװאָרן פאַר 

אַ פּראָפּעסאָר אין קאַנזאַסער אוניווערסי:
| טעט און פון דאָרט פאַר אפַּראָפּעסאָר
פון .סלאַװישע שפּראַכן אין בּאַרימטן

האַרװאַרדאוניװעחסיטעט אין קעמבּרידזש,
מאַסאַטשוזעטס ,וואו ער איז טעטיק עד

היום ,װו ,האָט פאַרעפנטלעכט
פילאָלאָגישע אַרבּעטן

אַ גוומא

אין די ספּעציעלע

זשורנאַלן פון אַמעריקע ,ענגלאַנד ,דייטש=
לאַנד ,רוסלאַנד ,עסטרייך ,האָט צונויפגע:
שטעלט אַן 0165 216111-טז - 6100:00:08 10

סזט} צו בּאַקענען די אַמעריקאַנער מיט.

דער רוטישער ליטעראַטור ,איבּערגעזעצט

אויף ענגליש רוסישע קלאַסיקער ,וי למשל

אַלע װערק פון לעוו טאָלסטאָי ,אאַז"ו,

אין די ערשטע יאָרן פון זיין .װיסנשאַפט? .
לעכער טעטיקייט האָט ער זיך אויך זי
ער פיל אָפּגעגעבּן מיט דער פאָרשונג
פון דער יידישער שפּראַך און ליטעראַ:
טור ,,פּאַרעפנטלעכט

אין פאַרשיידענע 

פאָלקלאָריסטישע אָרגאַנען ,װי 64:01/
 6001זא 66מ431ס 2 041. /מג

א .אַנד ,,יידישע שפּריכװערטער ,פאָלקס?
מעשיות אאַז"וו ,אין דער 48220ר6װז2

/

|

580

260

ו'

|
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| = וויגער

--11/ 8081אַן אָפּהאַנדלונג וועגן

הערט

אויך דער פאַרדינסט ,װאָס עה

דער פאָלקספּאָעזיע פון די רוסישע יידן,

האָט בּאַקאַנט געמאַכט אין דער גרויסער

| =אין  )248041הגטטעט --51 1 ,/ ,5081--

װעלט מאָריס ראָזענפעלדן דורךף דער

וועגן די יידישע ווערטער אין ווייסרוסיש
און אוקראַיניש ,אין  1001-מ1 64 40116012

וס |גמ ,שא ,ז -- 923 .װועגן

6ס?

דעם יידישן עלעמענט אין דער דייטשער
שפּראַך אאַז"וו ,אין דעם לעצטן זשורנאַל,
שא ,ז"ז  76--14און  284 654האָט ער
אויך אָפּגעדרוקט איינע פון זיינע גרע=
סערע אַרבּעטן אויפן געבּיט פון יידי:
שיסטיק גסאסמפ װגװוז 06461---6סו} 20
9שס| מגופנטת סםע} צט  --אַפּרוּוו פון

אַ יידישער גראַמאַטיק אין לאַטײנישעו
טראַנסקריפּציע ,אים געהערט אויך דער
אַרטיקל וועגן יידיש אין דער  69זין

וויכטיקסט װערק
114661אן

6

אין  10עזסוֹפו 11סחז

מ} 602161121

89ו+0014

ץזט!ת6ס (נ"י ,9981 ,זיז שא  -- )204+דער
ערשטער פּרוּוו פון אַ געשיכטע פון דער
יידישער

ליטעראַטור

פאַרן א1א

יר"ה;

דאָס בּוך גיט אויך אַן איבּערבּליק איבּער
דער געשיכטע פון דער יידישער שפּראַך,
איבּער איר קולטור:ווערט און קיום ,אי:

בּער אירע עלעמענטן ,פאָלקלאָר ,איבּער
דער עלטערער ידישער ליטעראַטור,

פאָלקסדיכטעױ ,טעאַטער ,פּרעסע און.
ויסנשאַפּטלעך-פּובּליציסטישער ליטעראַ:
טור און בּרענגט צום סוף אַ קוֹר=

צע

כרעסטאָמאַטיע

פון די ידישע

שריפטשטעלער (אין לאַטײינישער טראַנס:
קריפּציע מיט אַ פּאַראַלעלער איבּערזע;
צונג אין ענגליש) .הגם דאָס װערק אין
געשױיבּן גאַנץ אױיבּנאויפיק ,אָן אַ פירג;
דיקן געדאַנק ,מיט דער הױפּט:כּװנה צו

אינפאָרמירן דעם יידיש:פרעמדן לעזער
וועגן דער

אומבּאַקאַנטער

ליטעראַטור,

און איז אויך ניט פריי פוֹן סתּם חסרונות

און גרייזן,

האָט עס דאָך דערװעקט

אַ געװויסן אינטערעס צו יידיש ,וו--ן גץ:

ענגלישער איבּערזעצונג פון זיינער אַ זאַמ+
לונג לידער א"ט  601 006066מזסזו 5005
(אַרױסגעגעבּן צוזאַמען מיט דעם ידישן
טעקסט אין לאַטײנישע אותיות ,בּאַסטאַן,
2 8פ:טאעַרגרעסערטע אױסגאַבּע---
0
|
/. )0
| 28א;  ;0/ 98אוצר ישראל; אַלכּטנדר האַר=.
קאַיוי ,אין זמ"בּ עדער צװאנציגסטער יאָהרהונדערט".,

נ*

 00911מ .ג .סירקין,

אין שיוד? 14 ,0091

לפלרענקעל אין 61210101216111 81 20/162-
6105103 001 60031020001 /61001011-2-0
בּ ,11262 .ז"ז 193--6823

|
ווינער נחמן עוא--5781 71/
) געבּ .אין אָזאַרקאָוו ,קאָלישעף
געגנט 7091 .געקומען קײן אַמערי=

קע ,בּאַשעפטיקט
פּאַטערסאָן ,זינט
שירים אין דער
בּייטער שטימע",

אַלס װעבּער איךן
 9191פאַרעפגטלעכט
?אינדוסטריעלער אַר?
חדי צייט" ,חפ ,א ,ש,",

חנואַרקער מאָרגענשטערן" און ײפּאַטער=
סאָנער שטערן" ,אַזאַמלונג פון זיינע
לידער און פאַבּלען א"ט װשטראַלן איך
אַרױסגעגעבּן פון דעם זאינדעפּענדענט
אַרבּעטער רינג",4991 ,

ווינער שמואל--0681( .

ה)

געבּ .אין בּאָריסאָוו , װײיסרוסלאַנד ,זיין

פאָטער,

ר' ירמיהו,

דער ראש:ישיבה,

האָט אים געגעבּן אַ שטרענג רעליגיעזע
דערציונג ,שוין קינדוויין אַרױסגעויזן
אַ אינטערעס צו בּיבּליאָגראַפישער אַרבּעט -
און אַלס צעניאָריק ייִנגל צונויפגעשטעלט
אַ קאַטאַלאָג פון די ספרים פון זיין פאָ-
טערס בּיבּליאָטעק אוֹן פון אַלע בַּתִי=

מדרשים

אין שטאָט 7881 .אַיינגעלאַדן

פון דער קייזערלעכער

אַקאַדעמיע פאַר

װיסנשאַפטן אין פּט"בּ צו בּרענגען אין
אָרדענונג די יידישע און העבּרעישע.
בּיבּליאָטעק פון אַזיאָטישן מויי .,האָט

7

|

|

/

|

ווינער  --װעװיאָרקא

גענומען דעם גרעסטן אָנטײל אין צוי
נויפשטעלן די בּאַוואוסטע בּיכער-קאָלעק?
יע פוֹן מעצענאַט משה אַריה?לײבּ פריך?צלאַנד ()2981--5281

און װען פרידלאַנף.

| האָט זי אַװעקגעשאָנקען דעם אַזיאַטישן
מוזיי ,  ,,2981איז וו ,צוגעטראָטן אַרױס:
צוגעבּן אַ װיסנשאַפטלעכן קאַטאַלאָג פון

| איר א"ט חקהלת משה" ,פון װעלכן עס
זיינען בּיו  9091אַרױס  3בּ( .בּיו אות י);
אין דעם דאָזיקן קאַטאַלאָג ,לױטן סדר
אַלף=בּית פון די טיטלען פון די ספרים,

ווערן געבּראַכט די װיכטיקסטע בּיבּליאַ?
גראַפישע דאַטן פון די אױסגאַבּן ,אויך
פון דאיין דער יידישער שפּראַך אָדער
ויסנשאַפטלעך

עברייטייטש;

88

ווערטפול.

זיינען די הקדמות צוֹ די בּאַזונדערע
חלקים פון דעם קאַטאַלאָג ,אַ ספעציעלן

אינטערעס פאַר דער יידישער בּיבּליאָגראַ:

טעק ,וועלכע אין שוֹין צום יאָר 9091
בּשטאַנען פון  00001טיטלען אין העב=
רעיש אין  0004אין יידיש .אגַרויסן
אינטערעס האָט אויך זיין אײנציקאַרטיקע.

|קאָלעקציע פון ידישע אין העבּרעישע
פלוג-בּלעטער (1צ9ו--90אַרום  ,)0004וא =
האָט אויך אַרױסגעגעבּן י ,אַייזענשטאַדטס

גענעאַלאָגיש װוערק חדעת קדושים" מיט
אייגענע תּיקונים און מלואים (- )89--7981
און דער ערשטער פאַרעפנטלעכֿט דעם

מיטלעלטערלעכן כּתבײד פון ר' יעקב
פּאָלאַק {פּסק החרם" מיט אַ צוגאָבּ פון
אַ קורצער לעבּנסבּאַשרײבּונג פון הונדערט

איטאַליענישע רבּניםר

-

א .טשעריקאָװער ,אין  ,02שי

װױיעװיאָרקאַ אברחם (-- 0881
ג)עבּ ,אין בּאַבּיאַק ,קאָלישער

געגנט ,אין אחַסידישער פאַמיליע ,בֹּאַ:

קומען אַשטרענג רעליגיעזע דערציונג,

פיע האָט די רשימה פון די יידישע לידער=.
זאַמלונגען ,װאָס געפינען זיך אין אַזיאַ :געלערנט תּלמוד און זיך געגרייט צו
טישן מוזיי ,צונויפגעשטעלט פון װ ,און  .רבּנות ,שפּעטער זיך אָנגעהױבּן אַפּצַן=

פאַרעפנטלעכט אַלס .צוגאָבּ צוֹ גינזבּוֹרג?
מאַרעקס זאַמלונג איידישע פאָלקטלידער
אין רוסלאַנדײ ( ,1091ז"ז --1שא) ,אין
זיין װ2029820161306

2
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61008זסוטום

ברענגט וו ,אַ פולשטענדיקע ביב2

ליאָגראַפיע פון הגדות ,װאָס זיינען אַרױס

אין משך פון  004יאָר (,)0091--0051
נאָך ניט פאַרעפנטלעכט זייגען די וויכ?
טיקסטע אַרבּעטן וו--ס )1 :אפַילשטענ:
דיקע

בּיבּליאָגראַפישע רשימה

פון אַלע

ווען:עס:איז געדרוקטע בּיכער אין העב:
רעיש און יידיש ,מיט אַן אויפציילונג פון
אַלע אױסגאַבּן

פון יעדן בּוך און מיט

געבּן מיט אַלגעמײנער בּילדונג ,אָבּער
אונטער דער השפּעת פון דער פרײ:
הײטס?בּאַװעגונג אַרײנגעצויגן געװאָרן
אין דעם פּאָליטישן לעבּן און איז גע=
װאָרן אטַוער אין דער פּ"צ--יסטישער
פּאַרטײ ,דעבּיוטירט אין דער ליטעראַ:
טור מיט דערציילונגען און לידער אין
דעם טאָגבּלאַט /דער וועג"  6091און

דער קראָמאַנ:צײטונג"  8091 ,7091אַװעק
קיין גאַליציע ,וואו זיך אינגאַנצן אָפּנע:
געבּן דער ליטעראַרישער אַרבּעט ,בּאַ:

קומען די פּרעמיע אין דעם ליטעראַרישן
קאַנקורס

פון

ניו*יאָרקער

זאידישען

אַ בּאַשרײבּונג פון די אונטערשיידן צווישן

װאָכענבּלאַטײ פאַר זיין דערציילונג חדער

איין אױיסגאַבּע און דער אַנדערער;  )2די

בּעל:תּשובה" ,האָט ער אָנגעגעהױיבּן זיך
צו בּאַטײליקן אין פאַרשיידענע .יידישע
צייטשריפטן פון אַמעריקע ,זינט 1191
געווען אמַיטאַרבּעטער פון דעם .קראָ?
קעווער ?טאָג" און אגַעוויסע צייט אויך

געשיכטע

פון די

יידישע דרוקערייען,

דערהױפּט אין רוטלאַנד און פּױלן ,זאַמ.
לענדיק פון יונגווייז אויף יידישע בּיכער,
| באַזיצט וו אַ זייער ווערטפולע

בּיבּליאָ2

ירטעראַרישער אַפּ
רעדאַקטאָר פון לדע
טיילונג פון דער צייטונג 2191 ,אַרױס?
געגעבּן אין בּערלין לאיַטעראַרישן חודש*

זשורנאַל א"ט דאָס בּוך" (אַרױס בּלויז

 2ה"ה) ,וואו ער האָט צ"א אָפּגעדרוקט
די ערשטע קאַפּיטלען פון זיין ראָמאַן
דער ,מתבּודד" ,אויך ליטעראַריש:פּוב?
ליציסטישע אַרטיקלען א"פּ א .בּיעלקאַ,
װי /די קוגסט-פילאַנטראָפּען (קעגן שי
שפּעטער געלעבּט אין אַנט:

גאָרעליק),

װערפּן ,לאַנדאָן ,צ"א זיך בּאַטײליקט אין

דעם יזמ"ב פאַר ליטעראַטור ,קונסט און
קריטיקי

א"ט

דאָן,6191 ,

,דאָס

נייע

לעבּעוי

(ל אָנ

ז"ז  ,)4/דאַן אַװעקץ קײן

רוסלאַנד ,וואו ער איז נאָך דער אָקטאָג
בּעררעװאָלוציע געװאָרן אנאָענטער מיט+
אַרבּעטער פון דעם מאַסקװער װעמעס",
אויך זיך בּאַטײליקט אין אַנדערע צייט=
שריפטן ,װי אין די זמ"בּ זשטראָם" (זאַ
אידישער

טעאַטער:סטיל,

ש )1אאַז"ו,

האָט אָנגעשױיבּן אײניקע פּיעסן ,װי
ק;אין דער טיפער נאַכטײ; יהאָנענקריי"--
אַ מיסטעריע אין  2אַקטן אין פערון
(פ"ג חקולטורליגע" ,מאָסקװע,3291 ,
זז  ,)36װאו עס װערט אין אַ מין
געשילדערט
/מיסטעריאַלן רעאֲליזם"

די בּאַלשעװיסטישע רעװאָלוציע אין איר
באַרירונג מיט דער קליינבּירגערלעכער
ערה פון אַ יידיש קליינשטעטל ,אין
בּוכּפאָרם אַרױסגעגעבּן :זבּענקשאַפט" --
לידער (פ"ג ?שולמית" ,לעמבּערג,9091 ,

זיז ;)04

זהימעל

און ערד"  --דער=

ציילונגען (לעמבּערג ,9091 ,ז"ז ;)97
| אפּאַרלאָשענע ליבט" --דערציילונגען פון
אין 4

חסידישן לעבּן ,אויך א דראַמע
אַקטן א"ט קאויף אַ ווייסן בּוים"
פ-ון בּ ,א .קלעצקין ,ווילנע ,3291 ,ז"ץ
---,)2זיין בּרודער וו .װיעװיאָרקאַ איז

(פ"ג.

אַ מיטאַרבּעטער פון די װפּאַריזער בֹּלע:

טער?.

|

װעװיאָרקא  ---װיערניק

/ש08ס

090

ליטװאַקאָו,

אין

;עמעס" = (איבּעחגעדרוקט

ּ,יכעריװעלט"32914 ,
אין ב

-

|

װיערניק (בּחיה) בּערטע 0//12
) געבּ .אין ווילנע ,שוועס?
--+4
טער פון פּוץ װו .צו  3יאָר געקומען
קיין אַמעריקע ,דורכגעמאַכט די אַמערי?
קאַנער פּאָלקסשול ,עברי און חומש גע=

לערנט פּריװאַט בּיי ראבַּין,
צערין

אין שיקאַגער

אַלס אזַע=

זהתּחיה",

אָנגע=

הױיבּן צו שרייבּן יידישע לידער און זי
געדרוקט אײפּ שולמית אין זאָלאָטקאָפּס

אדער קול" ,שפּעטער געהרוקט

סקיצן

און נאָװעלן אין קאידישען קוריער" א"ר
פון י .מ ,װאָלפזאָן ( ,)20---1091וואו זי
האָט אויך געאַרבּעט אין דער עקספּע:
דיציע .זינט  3091אין נ"י ,זיך פון צייט
צו צייט בּאַטײליקט אין זאידישען הע
ראָלד" א"ר פון בּוקאַנסקי ,אויך אין
חאידישען טאַגעפּלאַט" א"ר פון י ,פּאַלײ,
דערהויפּט אָבּער אין ידיש?ענגלישע
צייטשריפטן ,װי אויך אין דער ענג"
לישער זײט פון ;טאַגעבּלאַט? ,ואו
פאַרעפנטלעכט סקיצן און דערציילונגען
אויס דעם יידישן לעבּן ,איבּערזעצונגען
פון פּרץ ,ש"ע ,דינעזאָן ,א .אַנד .האָט

אויך איבּערגעזעצט אין ענגליש אייזיק:
מאיר דיקס פאַרייִדישונג פון בּיטשער
סטאָוס קפעטער טאָמס הײזל" (/די
שקלאַפעריי") ,זיך בּאַטײליקט אין דעם .

יידיש:ענגלישן ענציקלאָפּעדישן ווערטעף?
בּוך ,אַרױסגעגעבּן

פון י סאַפּירשטײן,

אויך פאַרפאַסט אייניקע טעאַטערשטיק,
וועלכע

זינען

אופגעפירט

געװאָרן

פון ליבּהאָבּער לטובת צדקה;אַנשטאַלטן,
וואו װו .איז טעטיק,
װיערניק פּרץ (וזן

-- 5681

ג)עבּ .אין וילנע .זיין
פאָטער ,צבי:זאב ,געשטאַמט פון אַפאַ2
מיליע שנאמנים"?

(ויערניק),

געוען אַ

אַרומפאָרגדיקער מגיד ,די מוטער  --אַ
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הענדלערין ,געלערנט צוערשט אין חדר - ,צייטונג .ווען זיין פריינד ,י ,סאַפּירשטײן- ,
דערנאָך בּיי פּרושים ,צו  31יאָר אַװעקאויף דער לער צוֹ אשַניצער ,דאַן

פּערטהאַלבּן יאָר  -געאַרבּעט אי |ן ריגע.
אַלס טאָקער ,אַ

געוויסע צייט גצ -
לערנט אויך אין

האָט געגרינדעט .יולי  1091דעם /מאָר=

גען זשורנאַל ,איז װו ,אַריבּער אין דער /
נייער צייטונג ,וואו ער שרייבּט עד:היום
לײיטאַרטיקלען און מאמרים און פירט
די אָפּטײלונג חבּריעף=:קאַסטען" (װאָס ער
האָט נאָך געהאַט

קאָװונע און אין
סמאָרגאָן בּיים על- -
טערן בּרודער אַ

געבּלאַט"),
אויף די

איינגעפירט אין .טאש

ענטפערנדיק טאָג:טעגלעך
פאַרשיידנסטע

פּראַגן פון

די

לעזער - .זינט  6אויך פאַקטישער 
ירעדאַקטאָר פון דעם װאָכנבּלאַט חדער

חסיד 2881 ,גע2
טערן האָבּן זיך בּאַזעצט ,דאָרט געלערנט

אַמעריקאַנער ,װאָס איז דאַן אַריבּער
צו סאַפּירשטײנען ,און נאָך סאַפּיך?
שטיינס טויט --4191 ,נאָמינעלער רעדאַק*

גמרא ,אונטער דער השפּעה פון לעאָן זאָג

טאָר פון שמאָרגען זשורנאַל" ,װאו עה

קומען קיין בּיאַלי
סטאָק ,וואו די על:

לאַטקאַף ,וועלכער איז דאַן געקומען פֿון גיט אויך וועכנטלעכע איבּערזיכטן איבּער.
פּאַריז ,זיך אָפּגעגעבּן אויך מיט וועלט:
חאונזער פּילשפּראַכיקער ליטעראַטור"+
לעכע לימודים ,רוסיש און דייטש 5881 ,האָט אַלס רעדאַקטאָר פון קמאָרגען זשור? -
אױיסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע 4 ,יאָר נאַל" אין משך פון  52יאָר אָנגעשריבּן
געפּעדלט אין שיקאַגאָ ,געאַרבּעט בּיי .איבּער  02טויזנט לײטאַרטיקלען ,אויף 
| געהילץ ,,בּיי אָנ:און אױיסלאָדן סחורות .אַלע מעגלעכסטע טעמעס ,פּאָליטישע,
אין פּאָרט און בּיי אַנדערע שװוערע אַר :געזעלשאַפּטלעכע ,קולטורעלע און װיסנ=.
בּעטן ,דאַן געוועזן אזַעצער אוֹן אשַריי= שאַפטלעכע ,פאַרטרעטנדיק דעם שטאַנך:
בּער

אין דעם קאידישען קוריער" ,גע

שריבּן קאָרעספּאָנדענצן אין פּעטערבּור:
גער שהיום" ,אוֹיף דער איינלאַדונג פון
זיין לאַנדסמאַן זאָלאָטקאָף--אין ניװײיאָר?
קער זיידישען טאַגעבּלאַט" (װעגן דער

וועלט:אויסשטעלונג אין שיקאַגאָ) ,אויך
אין חקרן האור".

וען ,/דער אידישער

קוריער" איז אַריבּער צו שרהזאָנען ,איז

פּונקט פון אַמעריַקאַניזאַציע פון אין
זייט און דער יידישער אָטאָדאָקסיע פוך
דער צווייטער זייט ,הגם מיט אַ געוויף 
סער -אָבּיעקטיוויטעט

אויך צו
האָט אויך

און

טאָלעראַנץ

קעגנערישע ריכטונגען.
מיטגעאַרבּעט אין פאַר:

שיידענע ייויש:ענגלישע צייטשריפטן ,איןן
ידי העבּרעישע יהעברי" אוֹן װהפּסגה".,
אין דער  61פאַרעפנטלעכט אַרום 003

וו געװאָרן מיטרעדאַקטאָר מיט זאָלאָט:
קאָפן ,און אַז זה.אָט געגרינדעט אַ

אַרטיקלען ,דאָס רוב בּיאָגראַפיעס פון

צייטונג זדער קול" ,איז װו .געװאָרן דער
איינציקער רעדאַקטאָר 6981 ,אַװעק פון
| אקוריער" און אָנדערטהאַלבּן יאָר געאַר:

יידישער ליטעראַטור און אייניקע יידישע"

בּעט אין אַ גלאָזװאַרג:געשעפט8981 .
זיך בּאַזעצט אין נ"י אַלס זעצער פון

זיידישען טאַגעבּלאַט" און מיטאַרבּעטער
-פון דער ענגלישער אָפּטײלונג פון דער

רבּנים און לומדים ,אויך איבּער דעף
שריפטשטעלער,,

איבּער

יידישע שטעט. ,

וי קראָקע ,גראָדנע ,בּיאַליסטאָק א ,אַנח-
אין דער העברעישער ענציקלאָפּעדיע 
אוצר ישראל" בּאַשריבּן די שטאָט.
בּרעסלע ,אין בּוכפאָרם פאַרעפנטלעכט:

30
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הי

40

חדי אַלגעמײנע געשיכטע פון די אידען"

מיט ציוניסטישע טענדענצן (דער זעלבּער
פ"ג ,9981 ,ז"ז  .)66שפּעטער אַװעק

אין דייטש ,נ"י ;)1091 ,חדי געשיכטע
פון די אידען אין אַמעריקאַ" (ניײאָרק
 ,4אַרויס אויך אין ענגליש4291 ;2191 ,
פאַרעפנטלעכט זי אין אנַיער בּאַאַרבּע:

קיין אַמעריקע ,ואו ער האָט געשריבּן
אין פאַרשײדענע ידישע צײטשריפטן,

(לויט דוד

קאַסעלס יידישער געשיכטע

טונג ,דערפירנדיק זי בּיז אונזערע טעג,
אִין ארַײ המשכים אין /מאָרגען זשו?
די ביאָגראַפיעס

נאַל');

גאון" און חדער

ּ/רבֿ סעדיא

וילנער גאון"

(פ"ג

זאינטערנאַציאָנאַלע בּיבּליאָטעק" ,ג"י
 ,4נאָך ניט אַרױס אין בּוכפאָרם;
יהייקל הײלפּערין" (בּיאָגראַפיע אין העב:
רעיש און ענגליש); ;לעאָן מאַנדעל:
ישטאַם" (קאַפּיטלען אויס דער קולטור:
געשיכטע פון דייידן אין רוסלאַנד ,אין
נעָטזס ז 85ס{),

זיינע

פּסעװדאָנימען:

אבי חצרון ,אבי חמל ,סנדלפון  --אַלע
אין קיידישען טאַגעבּלאַט" ,געווען אַ מיט?

גליד פון דער עקזעקוטיווע פון עדזשאָינט",

אויך אין העבּרעִיִש און ענגליש ,איצט
איז ער ראַבּינער אין אשַטאָט פון די
|
פאַראײיגיקטע שטאַטן,
;אַלבּום עברי" ,ארויסנעגעבּן פון ש ,דרוקער+
מאן ,נ"י 50911 ,בּןיתּמר ,אין א .רײַזענס ,דאָס
צװאַנציגסטע

יאָהרהונדערט,

װיקטאָר אברהם

|

(װ|--1081 /

) געבּ .אין קאַרטוז:בערעזע ,װײַיס=
רוסלאַנד ,תּנך און דיקדוק געלערנט בּיים
פּאָטער ,יוסף:דוד וויגדאָראַָװויטש,
גמרא---.אין חרר,
ימיט רוטיש אָנ2
(געהויבן צו בּאַ=

קענען זיך ערשט
צוֹ  61יאָר ,צו
 0איאָר אַװעק

פאָרזיצער פון דעם קאָמיטעט פון די" וקיין

דרום:רוס;

לאַנד ,געוואוינט
לאַנדס ;אַנשאַפטן,
חכמי ישדאל בּאמריקא ,ז 041 ,ב ,אײזענשטאַדט,
אין און אֵרום
;1091
טער
ע*
לוב
ּ ט
בום:
 1121 0מיניקעס .י
אָדעס איבּער  01יאָר ,געווען אַ מיט=
01:2 1610זס1נח0816 1ס4191 {1
יעקב
גליד פון די חובבי:ציון אין אָדעס ,קאָ?
מצַגידאָ, ,דער שפּיגעל פון דער איסט סיד";
אַלטער עפּשטײן ,אין ד,עם טאָג" ,גיוייאר?  62/ 111רעספּאָנדירט אין ;המליץ" (אויך אָפּגע=
 ; 31י פישמאן .9, ,װ ,,דענקער ,היסטאָ* דרוקט דאָרט אַ שיר חזמר לחנוכּה")9981 ,
ריקער

און מעגש",

/11ע

,5

אין

,מאָרגען

זשורבאַל',

װיערניקאָווסקי יצחק --. 7781
) געבּ ,אין סלאָנים ,גראָדנער
געגנט .בּאַקומען איַידישע דערציונג,

אין ער  8981אַװעק קיין אױסלאַנד ,וואו

ער האָט געענדיקט היידעלבּערגער אוני:
ווערסיטעט מיטן טיטל ד"ר פּילאָסאָפיע,
אַלס סטודענט נאָך האָט ער אָנגעשריבּן אויף
יידיש די בּיאָגראַפיע פון פּראָפ .ד"ר
הערמאַן שאַפּיראָ (פ"ג פעזרא" ,בּאַרדי.
טשעוו ,)9981 ,וי אויך אהאַַלבֿ בּעלעט:

ריסטיש בּיכל חשלש סעודות--אַ בּילדי,

 4848440002ההממתטת61ן,

און 8804008

בּוכהאַלטער,

ווען לערער,

12

פאַרװאַלטער

פון אַן אַפּטײק ,דורכגעמאַכט

שװערע

פאַמיליענאומגליקן און  4091אױסגעװאַב:
אַמעריקע ,וואו

דערט קיין

געענדיקט

אַלס פאַרמאַצעװט ,געוואוינט אין שיקאַ:
גאָ ,ניײיאָרק

דעטראָיט.

און די לעצטע יאָרן אין

זינט

7091

פאַרעפנטלעכט

שירים אין קנייעם דור" ,אאידישער

בּייטער

װעלט",

אַר=

;פאָרווערטס" , ,צייט:

גייסט" ,זנייע וועלטי ,אצוקונפטי ,זקונדס",
 -קאידישען קעמפּפער",

ץפריינדי (אָרגאַן

פוןן אַרבּעטער:רינג ,אין וועלכן גענומען
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װיקטאָר ---ווירטה  ---װירשובסקי

נאַעגטן אָנטײל אַלס גרינדער פון דעם

בּלאַט?,

מאַנכע .זיינע זאַכן זיינען אי; :

ע-רשטן בּרענטש" אין דעטראָיט  :)0191בּערגעזעצט געװאָרן אין דייטש ,ענג:
/א ,אַנד ,איבּערגעזעצט אַ גאַנצע ריי פריי? | ליש ,,העבּרעיִש און -רוסיש .אָבּער ניט
הייטסלידער פון רוסיש ,דייטש און ענגי בּאַגעגענט קיין אויפמערקזאַמקײט פון
ליש .אין בּוכפאָרם אַרױסגעגעבן אַ זאַמלונג .יידישן עולם ,האָט ער זיך צוריקגעצויגן
| א"ט פגאַרבּען? (;ליטעראַרישער פ"ג ,ב"י,

פון דער יידישער ליטעראַרישעף טעטי:

| ,9191זיז  ,)652װאָס אַנטהאַלט אַחוֹץ לירי :קייט ,אין דער צייט פון דעה מלחמה 
שע לידער ,אויך לידער !פון דער| .געשריגן דייטשע הומאָרעסקעס פאַר וי
אַלטער היים" ,אַ ריי בּיבּלישע פּאָעמען - ,נער פילמען ,געשטאָרבּן אין ווין פון אַלונ:
װי שמשון'ס טויט" ,עדער בּרודער:
גען:אַנטצינדונג ,זיאיָנטעערייאדייןשעװויכןּ.תבזייםין געשפייי?ן 0
נען זיך בי זיין פ
| קריג" (פּלגש בּגבעה) ,חיפתּח"? ,אביגילח.,,
דער נביא? א ,אַנד ,לעצטנס זיך בּאַל .יליד ,אין פאָלקסטאָן? ,מירעלע" ,איז איבּער.
| טײליקט אין דער ?פרייהייטײ מיט אַ ציקל |געדרוקט אין בּאַסינס װאַנטאָלאָגיע"| ,
רעװאָלוציאָנערע פּאָעמען.
ייז טבת
װירשובּפקי אברהם
געבּ| ,
) געבּ ,אין ווילנע
--9
| ווירמה מיכל ()9191--7761
אין לעמבּערג ,בּאַקומען די ערשטע דער=

ציונג אין חדר ,האָט ער שפּעטער בּאַ:
זוכט די

גימנאַזיע

און געענדיקט

זין

שטודיום אין לעמבּערגער אוניווערסיטעט.
אַלס יוריסט ,ער איז געווען איינער פון

אין אַ נגידישער סוֹחרישער פאַמיליע- ,
בּיז  01יאָר בּאַקומען אשַטרענג אָרטאָ:

דאָקסישע .דערציונג ,דאַן בּאַװכט די
גימנאַזיע 6981 ,געענדיקט דעם מעדיי

צינישן פּאַקולטעט פון קאַזאַנער אוניש .

די פּיאָניערן פון דער נייער יידישעף.
ליטעראַטור אין גאַליציע ,דורך אַ ריי דאָקטאָר
פאָרלעזונגען - ,װאָס ער האָט געהאַלטן טיצירט
אין פאַרשיידענע שטעט איבּער מענדע? טיילונג
ילע ,ש"ע ,פּרץ (פון װעלכן ער האָט פיל
'אויך איבּערגעזעצט אויף פויליש) א ער איז
/אַנד ,,האָט עח דער ערשטער בּאַקענט די

ווערסיטעט0 ,

בּאַקומען

דעם טיטל

פוּן מעדיצין ,זינט  1091פּראַק=
אין ווילנע און פירט אָן די אֲפֹּי
פאַר

גערוועיש  +או .גײסטיק.

זינט  4291אויך דער שעפאַרצט,

|אַטײליקנדיק אויִך אין אַלגעמײע
| זיך ּ

יידישע גאַליציע מיט די מאָ דערנע ייד=
שע שריפטשטעלער ,זין ליטעראַרישע

טעטיקייט האָט װ ,אָנגעהױבּן נאָך אַלס
גימנאַזיסט

מיט

קאַרעספּאַנדענצן

אין

|אויסלענדישע יידישע צייטונגען .שפּע-

טער האָט ער פאַרעפנטלעכט לידער,
נאָװעלן .,אויסגעצייכנטע סאַטירישהומאָ2
ריסטישע ,ליטעראַריש-קריטישע אַרטיק?
ילען ,פעליעטאָנען

אין /דעם יוד" ,דער

זוינער שוועלט" ,חדעם פריינד" ,ג ,בֹּאַ2
| דערס ;יודישען פּאָלקס?קאַלענדער" א,
אַנד .ער איז אויך געווען איינער פון די
גרינדער פון דעם

לעמבּערגער /טאָג?

מעדיצינישע אַנשטאַלטן און געזעלשאַפטן..

פאַרעפנטלעכט אַרום  001אַרטיקלען אי
בּער מעדיצינישע פּראָגן אין רוסישע.,

דייטשע ,פּוילישע אױסגאַבּן ,אויפן :01טן
פּיראָגאָװו:צוזאַמענפאָר

געהאַלטן אַרעַ= 

פּעראַט ,גט בּיי יידן צוליבּ משוגעת"
(פאַרעפנטלעכט אין .מססהס! . 2602.קמט

 ),)8געשריבּן אַ ריי אַרטיקלען וועגן
פדיעזריאָלאָגישער בּאַגרינדונג פון דעם
איסור פון בּשר בּחלב  ---אויך אין דעם

װהויזדאָקטאָר" ,2191 ,וועגן די פּסיכאָפּאַי

טאַלאָגישע אייגנשאַפּטן פון די ידישע
פּאַציענטן יך זדער .יודישער וועלטי.

|
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 ,3191שאַבּאַדס קווילנער זאַמלבּוך" } | --פון דער אָפּטײלונג פאַר דער יידישער.

 11גאָלדשמידטס
בער טאָג"
יטונגען ,

עליטע"  ,1/אין ויל-

און אַנדערע

אויך

העבּרעישע,

וילנער
רוסישע

צי= 
און.

(געשיכטע פון אײראָפּעיִשן פּעריאָד אין -

דער  ,85וואו ער האָט פאַרעפנטלעכט

אַגאַנצֶע |ריי אָריגינעלע אַרבּעטן; ער

פּולישע ,וואו פון צייט צו צייט אויף .האָט אויך פּאַרעפנטלעכט היסטאָרישע
מאָנאָגראַפיעס ,דאָס רוב אויפן גרונד
געדרוקט אַרטיקלען אויף אַלגעמײנע
טעמעס .געווען פאָרזיצער פיוןידדערישער
פון אַרכיװו:מאַטעריאַלן ,אין אַלגעמײנע
היסטאָריש-עטנאָגראַפישער

געזעלשאַפט

אין ווילנע אויפן נאָמען פון אשַ,ג--סקי.,
מיטגלידד פון דער ציוניסטישער אַרגאַ=

-

צייטשריפטן,

אין  ,60144:060611א .אַנד,

גענומען אַ נאָענטן אָנטײל אין דער װגע:
שיכטע פון יידישן פאָלק' (אַרױסגעגעבּן

|
ניזאַציע- ,אין רוסיש פון פ"ג מִתַזוו ,מאָסקװע) ,און אין .
ב
ּ
,
ווישניעווסקי מיכל--געבּ .אין יע+
 ,18אַחוץ מאָנאָגראַפיעס איבּער דער
פּאָליטישער אוֹן סאָציאַלער געשיכטע
ליסאַװעטגראַד ,אוקראַיִנע - ,האָט פאַר:

ועפנטלעכט אסאַטירע א"ט װאַ קאָמיטעט
יפון

מיעשטשאַנטקי

אַבּשטשעסטװאָ --

אמַעשה װאָס איז זיך פערלאָפען אין
אַבּעקאַננט שטעדטיל כ ,,,,װיא עס
געפינט זיך אַ היבּש בּיסיל יודען"
(אָדעס ,בּדפוס ל ,ניטצשע עט א .צֹע:
דערבּוים ,4681 ,ז"ז --)61אַ בּילד פון די
געשיל:
ויידישע קהל?פּאַרהעלטענישן,
דערט אין אַ גוטן װאָלינערישן יידיש,
אָבּער אָן שום דיכטערישער קראַפט,
שלעפּעדיק ,בּדחניש און טרוקן=פּראַטאָ:
יליסטיש.

ווישניצער מאַרק -- 2881
} געב .אין ראָוונע,

װאָלין.

געענדיקט גימנאַזיע אין בּראָד ,זיך אפ

געגעבּן מיט שטודירן דתיּלמודישע און

מיטלעלטערלעכע העבּרעיִשע ליטעראַטור,
 6091געענדיקט דעם בערלינער אוני
ווערסיטעט מיטן טיטל ד"ר פילאָסאָפיע
אויפן גרונד פון זיין דיסערטאַציע זדער

אוניווערסיטעט געטינגען און די אַנט:
וויקלונג פון די ליבּעראַלע אידעען אין
רוסלאַנד אין ערשטען פערטל פון אוא

יר"ה" (אַרױס אין אַ איבּערגעאַרבּעטער

פאָרם אין בּערלין .)7091 ,זיך בּאַזעצט
אין פּט"ב,

פון די יידן אין פּוילן און ליטע ,איבּער

דער פּראַנקיסטישער בּאַװועגוגג,

אויך .

צונויפגעשטעלט די בּיבּליאָגראַפיע פאַר
דער געשיכטע פון דייידן אין פּולן

געוען אמַיטגליד פון קאָ2

און ליטע.

מיטעט פון הדיעסרטאָרישעטנאָגראַפי:

שער געזעלשאַפט ,געלײענט לעקציעס
אוף

די

קורסן

פאַר

אָריענטאַליסטיק

פדועןר בּאמַרלאחָןמ ד .גינצבּורג אין פּט"בּ ,נאָך
ה.

זיך בּאַזעצט

וואו ער איז טעטיק

אין בּערלין,

אַלס סעקרעטאַר

פון דעם הילפּספאַראיין פון די דייטשע

ויידן ,געווען רעדאַקטאָר פון דעם פ"ג
פאַר קונסט און ליטעראַטור חרמון".,

וועלכער האָט אַחוץ אייגיקע בּיכער אין
יידיש ,העבּרעיִש,

ענגליש און רוסיש

אַרױסגעגעבּן אצַייטשריפט פאַר קונסט
און ליטעראַטור א"ט ?מילגרוים" --אין
יידיש (און חרמון"---אין העבּרעיש) ,פון
וועלכער עס זיינען אין משך פון 2291--

אַ4רױס  6ה"ה ,ז"ז  ,212אין פאָרמאַט -
פון קדוינסט:צייטשריפטן מיט  021בֵּיל2
דער ,פון זי  63אין פאַרבּן ,די פּרעכ?
טיקסטע אױסגאַבּע אין יידיש בּנוגע דער

קונסט:טעכנישער אויספירונג( .די רע=
דאַקטאָרין פאַר קחונרסטמאויןןד:עםפ"ג"- . ,

איז ער געװען רעדאַקטאָר  .זיין פרוי ,רחל װפבּערגשטיין ,האָט אין

ווישניצער  --װלאַרעק

900

זמילגרוים" פאַרעפנטלעכט ארַיי אַרטיק?

00ט:
אין יידיש =

וצדאסע ,2091

אין די

ווילגער'

לען איבּער קונסט ,װי ,די נייע קונסט

{וועקער"? ,פאָלקסצייטונגיי-- ,5091 ,האָט
ער שפּעטער זיך בּאַטײליקט אין אַלע
אױסגאַבּן פון זבּונדש ,אַלײין רעדאַקטירט"אייניקע זמ"ה אין ווילנע ,א"פ בּאַניע בּרכות.,

און מיר" .,חמאַקס ליבּערמאַן" ,װדער
טױיערמאָטיוו אין דער בּוכקונסט" ,עדער

לייבּ?בּאַצווינגער אין דער יידישער קונסט",
קעמנואל גליצענשטיין" ,זהיפּאָליט טעןי

מאָיסעי

ווילנער,

א .אַנד .זי האָט אויך אָנגעשױבּן אַ

קאַנטער,

נחמן

ם,
יבן
יא
חוסף
מאָנאָגראַפיע זי

אמַאָלער

פון :51טן יאָרהונדערט ,מיט  61רעפּראָ?

דוקציעס? --נאָך ניט ערשינען) .אין בּום
פאָרם אין יידיש האָט װ ,אַרױסגעגעבּן:

ײבּער בּאַלעכאָװערס זכרונות  ---מיט

אוֹמבּאַ=

בּ .שװאַרץ,

בּענעדיקט ,געשריבּן

אאַו"ו,

סקיצן ,אַרטיקלען ,רעצענזיעס

צ'א אין די זמ"בּ ענייע צייט" ,װדער

טאָג אויף שבּת" ,8091 ,א .אַנד--0191 ,אַװעק
' קיין אַמעריקע,

וואן ער

געצייכנטער  רעדנער

האָט אַלס אויסש.

ידישער

(מ;דער

כּלל

לאַסאַל") אָנגעהױיבּן צו שפּילן אַ אַנגע=

פ-ײגט בּערלין ,2291 ,ז"ז  ,)941וועלכע

אַרבּעף

אַרײנפיר

און דערקלערונגען"

האָבּן גארַויסן ווערט פאַר דער געשיכ?
טע פון די יידן אין  1116יר"ה; טיידי?
שע בעל-מלאכה?צעכן אפיּןוילן און אין לִל:
טע" (זכּלל:בּיבּליאָטעק" ,בּערלין ,2291 ,ז"ז

 ,0נעמט אַןאָנטײל אין דער היסטאָרישער
סעקציע פון דעם יידישן װיסנשאַפטלעכן

יאינסטיטוט ,
 ,3ש.

יו

-

װ!לאַדעֵק בּ---6881 1||( .

י

/

פון דער

אַמעריקאַ=

אין פינף בּילדער א"ט חמשה רבּינו"
(1 ,0291א) ,די לעצטע יאָרן--געשעפטס+
פאַרװאַלטער פון װפאָרווערטס" ,בּאַטײ+
ליקט זיך אויך אין דעם אָרגאַן פון דעם.
סאָצלאַליסטישן פאַרבּאַנד חדער

און פּוילן--.אונטער זיין רעדאַקציע בי
דער נאָענטער מיטאַרבּעטערשאַפּט פון

ביל

דונג ,אָנהײבּ פון
י!אָרהונדערט אין
מינסק צוגעשטאַ:
נען צוֹ דער ראַ:

ק ,טעפּער און לעאָן סאַװויטש איז אַרױס
:

אָבּער אינגיכן אַריבּער

צום ?בּונד" ,זיך אויסגעצייבנט אַלס רעד?

נער ,געװ;ן אַרעסטיױט און געזעסן איי?
| ניקע מאָל אין טורמע ,זשורנאַליסטישע
טעטיקייט אָנגעהױבּן

רעצענזיעס,

פּאָעמען

אין

וועקער" 4291 .בּאַזוכט מערב?אײראָפּע

גענומען צו' אֵל=

שער ריכטונג,

אַרטיקלען,

יידישן

אַלס עקסטערן זיך

ולנ=יסטי.
| דציקיאַ

ציאַליסטישעױ פּאַרטײ ,פון וועלכער ער
איז  7191אויסגעקליבן געװאָרן אַלס
מיטגליד פון ניוייאָרקער שטאָטראַט ,אַ
שטענדיקער מיטאַרבּעטער פון אדער צו=
קונפט" ,וואו פּאַרעפנטלעכט פּאַליטישע

נער נאַט ר) ,אויך אהַיסטאָרישע שפּיל

געבּ ,אין דוקאָר ,װײיסרוסלאַנד ,אַ בּרן:
דער פון ש .ניגער ,געלערגט אין חדר,

געמיינער.

טער:בּאַװע:ונג און אויך אין דער סאָ

פּראָזע (דערהויפט

פּסעװדאָנים פון בּרוך:נחמן טשאַרני,
|אין ישיבה ,דאַן

זעלנע

ראַלע

אין

דער

יידישער

אין 418041 /041-א

אַַנטאָלאָגיע פון סאָציאַלן קאַמפּ א"ט
זפון דער טיפעניש פון האַרץ /יאַצוך
פון ליידען און קאַמפּף" (פ"ג מילער און'

היללמאַן ,נ"י ,7191 ,אין  2בּ ,ז"ן ,645
מיט צייכענונגען פון ס ,ראַסקין און רע=-

פּראָדוקציעס פון בּילדער און סקולפּטורן); -
אין דעם בּוך גייט אַריין אַ טייל פוןדעם
מאַטעריאַל פון סינקלערס אַנטאָלאָגיצ

/

+ 01

װלאַדעק  --װענער  --װענדראָף

6טטן ז ,6011 1616 01וי אויך אַ סך צו;

געגעבּענע פראַגמענטן

פון דער רוֹסי;
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וועלטלעכע לימודים און דורך זעלבּסט:

בּילדונג זיך בּאַקענט

מיט נאַטורװיסן:

שער .,דייטשער ,פראַנצויזישער און הצָ? שאַפּט און מיט שפּראַכן 0881 .אָכּגעגעבּן
בּרעיִשער ליטעראַטור און בּאַזונדערספאַר אַ זעלנער ,האָט ער דעבּיוטירט אין
פון דער יידישער ,מיט קורצע נאָטיצ;
זהמליץ" מיטן אַרטיקל אלצבוא צבא",
לעך וועגן די ציטירטע שריפטשטעלער
3
ג
ע
ק
ו
מ
ע
ן
ק
יין װאַרשע און אין אָנ
| און פּערזענלעכקייטן,
ג
!
ע
נ
ו
מ
ע
ן
געװאָרן אַלס לערער אין אַ שול
פ
װעבּער מאַקס (אַרום --5881
ון דער יידישער גמינע 6881 ,אַרײן
) געבּ .אין רוסלאַנד ,דערצויגן
אַלס שטענדיקער מיטאַױבּעטער פֿון
פון קינדווייז אויף אין נ"י ,שטודירט | חהצְפִירֹה" ,אַחוֹץ אַ גאַנצער ריי פּאָפו:
מאָלערײ אין נ"י און פּאַריז ,אַלס מאָ .לערװיסנשאַפּטלעכע אָפּהאַנדלונגען אין -
לער געהערנדיק אין אַ סך הינזיכטן צו חהאסיף" א ,אַנד ,האָט װו ,פאַרעפנטלעכט
דגר שול פון מאַטיס און פּיקאַסאָ ,אין
אין העבּרעיִש אייניקע װערק ,וי װחײ
ע
ער געווען איינער פון די ,װאָס האָבּן
ולם הבּאז (נאַטורװיסגשאַפּטלעך נאָכ.
| אַרײנגעבּראַכט קיין אַפעריקע די עקס:
געװיזן על;פּי די טעאָריעס פון די נײ:
יטרעמסטע ריכטונגען אין דער פּלאַסטישעף
סטע גילאָסאָפן; װאַרשע ,)9881 ,חמראת

קונסט ,צייכנט זיך אויס מיט דער וואוג

דערלעכער געשטאַלטונג און דער רייכער

האַרמאָניע פון די קאָלירן אין זיינע
בּילדער ,װי אויך מיט דעם אָריגינעלן
סטיל ,מיט אַ שטאַרקער נייגונג צו ריין

יידישן מיסטיציזם ,האָט אויך געשריבן
אין ענגליש עסייען איבּער די מאָ;
דערנע שטרעמונגען אין דער קנסט,
אויך קובּיסטישע לידער ,צוגעצויגן פון
דוד איגנאַטאָוו  צו דער יידישער קוֹל;
טור:סביבה ,פאַרעפנטלעכט אין די זמ"ב

חשריפטען  /1און ווע רעפּראָדוקציעס

פון זיינע האָלצשניטן און סקולפּטורן,
עסייען (וועגן זאַכן,

קונסט) און ציקלען
|
פערז,
מינאַ

האַרקאַװי,

וועגן פּלאַסטישער

,מאקס

װ.

לונג אין

מאָנט

פ.ר,ייהייט?.

פֿון זדא,3 01/

ראָסס

אין

וועבּער מיכל (ה' אדר )7091---9581

געבּ .אין װאָרקע,

װאַרשעװער

געגנט,

פֿאַראינטערעסירט

מיט

בּאַקומען אַ חסידישע דערציונג ,האָט ער

זיך

שפּעטער

פאָרם ? :דער יודישער פעלד:אַרבּײיטעױװ -
(װאַרשע ,1981 ,ז"ז  ,)651װאַ סוף פון
דער וועלט"  --אַ פּאָפּולערע אַסטראָנאָג

מיע ,אָנגעשריבּן בּיי דער געלעגנהייט

פון ד"ר פֿאַלבּס נביאות וועגן דעם און:

טערגאַנג פון דער װועלט (װאַרשע/ ,5981 ,
| זיז ;031

220ע

אויסגאבּע

א"ט

/די

גִשָש

וערק זיינען געבּליבּן פון װו ,אין כּתב:יד,

ייודישער קינסטלער  ---צו זיין בּילדער-אויסשטע.

גאלעריע,

חיודישע פּאַמיליע" אאַז"װו אבוןּאויןם;

הויזדאָקטאָר" (, ,)5981פיר יעדע מוטער
גוטע עצה קינדער צו ערציהען ,אַ ריי

גרויסער

נ'י',

זמקדמי עולם" (וועגן די מעשי:בּראשית
פון דער ערד;  ,)9981זיינע פּאָפולערף /
נאַטורװיסנשאַפּטלעכע אַרטיקלען אין יידיש
האָבּן זיך געדרוקט אין שהויזפרייגד" ,איודי,

היימניסע פון דער ועלט", ,)4191 ,דער /

לידער אין פרייען
דער

השמים? (פּאָפּולערע אַסטראָנאָמיע; ,)8981

|

;ספר זכּרון  ;/ ,02 1בּיתּמר ,אין  יורישץ /
בּיבּליאָטעקײ.|| ,
יי
|

װענדראָף ו( .װ-- 9081 5
) פּסעװדאָנים פון זלמן .
ווענדראָווסקי .גנע
סבל א
וין
צק,
מינסקער גובּ ,.אין דער פּאַמיליע פון אַ.

שוחט .בּיז  31יאָר געלערנט אין חרר און,

1004

װענדראף |

+ 03

גען פון

אַיידישן

יונגנמאַן

אין

זיינצ'

ישיבה און בי פּריװואַטע 1לערערס הפ
יש און רוסיש ,ניט האָבּנדיק קין
רע
איבּעריקן חשק ניט צו די יידישע לי וועלט ,וואו ער פילט זיך פרעמד און
מודים ניט צו די אַלגעמיינע .,זיך אָפּ בּענקט נאָך אַ יידישער סביבה .דאַן.
| .אַװעק קיין לאַנדאָן ,וואו זיך נאָענט.
| געגעבּן דערהױפּט *.
| בּאַפּרײינדעט מיט רודאָלף ראָקער און
מיט לייענען העב* -
| =|געדרוקט דערציילונגען אין זיינע װאַרף.
| /רעיִשע ,ידישע
|בּייטער פריינד" און חזשערמינאַל" ,אויך
| אין רוסישע בי
װאַנדערונגען

איבּער

דער

בּרײיטער

| אין דעם פּועלי:ציוניסטישן װאָכנבּלאַט .

כער ,דורכגעפאין

ז!דער װאַנדערער" (?) א"ר פון גראָס=
מאַן און ק .מרמר ,און אין דער גיו=
| יאָרקער י"פ .א .שי |חיונה געצויגן פון

בּיי די עקסטערן? -
עקזאַמענס ,צו . 81

י!אָר אַװעקץ קיין

אָן אַ שיר

לאָדו - .געאַרבּעט

בּאַשעפטיקונגען,

אָנגע= 

אין טאיַכער-פאַבּריק ,זיך געלערנט פאַר .הױיבּן פון אַ לערער אין אַ תּלמוך=
אַצאָנדאָקטאָר ,געפּרוּווט שרייבּן לידער .תּורה בּיז אגַיד איבּער לאַנדאָן ,פון אַ
און מעשיות 0091 ,פאַרעפנטלעכט אין בּיבּליאָטעקאַר בּיז שאװַײיצאַר אויף אַן
;דעם יוד" אַפּאָר בּריוו פון יידיש-געַ=  אויסשטעלונג ,פון אפַּעדלער איבּער די
זעלשאַפטלעכן לעבּן אין לאָדז ,אינגיכן דערפער בּיז אזַעצער אין אדרַוקעריי- .
אָבּער אַװעק קיין ענגלאַנד ,געווען אַ  4091געאַרבּעט אַ געוויסע צייט בּיי דעם
ימִשהּת אויף אַן אָקסנשיף ,געאַרבּעט אין /אַרױסגעבּער פון לעוו טאָלסטאָיס װערק,
אין קרײסט?
פאאַַבּריקל פון סאָדע:װאַסער ,אין דער גריגאָרי טשערטקאַװ
טשערטש ,אין יוני  5091געקומען אומ=
פרייער צייט פלייסיק געלערנט ענגליש
לעגאַל קיין מאָסקװע ,וואו פאֲרבּליבּן
און זיך בּאַקענט מיט דער ענגלישער
בּיז נאָכן בּאַװאָפּנטן אױפּשטאַנד ,ציעג= .
ליטעראַטור ,געפּעדלט איבּער ענגלאַנד
און שאָטלאַנד מיט נאָטן ,דאַן זיך בּאַ

זעצט אין גלאַזגױ ,פאַר זדער אידישער
צייטונגש ,װאָס אַ געוויסער אָפּענהײם *)-
אַ בּוכהענדלער און פאַרפאַסער פון שונד=
ראָמאַנען פאַרן .לאַנדאָנער זאידישען
עקספּרעס" ,האָט אָנגעהױבּן אַרױסצוגעבּן,
| צוערשט וועכנטלעך ,דערנאָך אַלס טאָג+

בּלאַט ,געשריבּן אגַרויסע דערציילונג,

װאָס האָט געשילדערט די איבּערלעבּונ:
* דער דאָזיקער אָפּענהײם -איז געװוען אן
אויסטערלישע

פּערזענלעכקײט,

זײער

א געבּילי

דעטער ,געװען אויך  8שטיקל פארלעגער פון
אּוך
| ענגלישע בּיכער און אפילו אַלײן געשריבּן ב
= אין ענגליש איבּערא .מעסמעריזם .פון זײַנע
יידישע ראָמאַנען ,דורכגעדרונגען מיט א נאַציאָ

נאַליסטישער טענדענץ,

האָט א בּאַזונדערן רושם

אויף די צייטונגסלעזער געמאכט ,דער משומד",

דיק .חיונה פון ענגלישע לעקציעס ,דאַן

אַװעק קיין אַמעריקע .,,דורכגערייזט די

שטאַטן אין דער לענג און דער בּריט,

פאַרנעמענדיק זיך מיט כּלערלײ מלאכות,
דאַן זיך בּאַזעצט אין נ'י אַלס מיטאַר/ +
בּעטער פון ;מאָרגען זשורנאַל" און
חדעם אַמעריקאַנער" - ,גלייכצייטיק בש

שריבּן פאַר דער ײפ ,א .ש,י אָנהײבּ 8091
געשיקט

פון י ,סאַפּירשטײן

אַלט קאַ:

רעספּאַנדענט קיין רוסלאַנד אָנשטאָט

ידעם צוריקגעקומעגעם פיליפ

קראַנץ,

איינגעלאַדן געװאָרן אַלס מיטאַרבּעטער-

פון אהיינט" און ?אידישעס טאַגעבּלאַט"

און בּיז יוני  5191געוואוינט אין װאַר.+

אין {היינט" געפירט די אָפּטײלונג
שע,

ה;אידישע שטעדט און שטעדטליך" /געד :
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אשפּיאַנען? ,נאָך דער אָקטאָבּער-רעװאָ-
שריבּן דעם פעליעטאָן ,פאַר דער װאָך",
לוציע זיך צוריקגעקערט פון אירקוטסק
קליינע פּעליעטאָנען און דערציילונגען,
קיין מאָסקװע ,געוען בּאַאַמטער אין
גלייכ צייטיק קאָרעספּאָנדירט דאָס ער:
שטע יאָר אין /מאָרגען זשװרנאַל? און קאָמיסאַריאַט פאַר אדניאַצמינדן" און
שפּעטער פאַרװאַלטער פון דער אָפּטײ:
יודעם אַמעריקאנער" און בּיו סאַמע
לונג פאַר פּרעסע און ליטעראַטור אין
מלחמה אין דער /פ ,א .ש ".און דער
לאַנדאָנער /צייט"{ זיך אויך בּאַטײליקט דעם קאָמיסאַריאַט פאַר קאָמוניקאַציע- ,
דערהויפּט זיך בּאַשעפטיקנדיק מיט פּאַר?
מיט דערציילונגען אין י .ל ,פּרצעס
יודישע ואָכענשריפט" און זיודיש" ,אין | לעגערישער און רעדאַקציאַנעלער אַר?
פאַרשיידענע יום*טוב-בלעטער א .אַנד,

בּעט,

אויסג .יוני  5191פאַרלאָזט װאַרשע ,גע
אַרבּעט אין מאָסקװע אַלס בּאַפּולמעכטיק

אייניקע 

גלייכצייטיק
רוסישע

זיך בּאַטײליקט .אין
צייטונגען,

דערהױיפּט

אֵין  ,//8830ההאססטפאסגסאס.

זינט 2291

טער פון דעם הילפּסקאָמיטעט פאַר די פון  -צּאַנײט זיין שטענדיקע מיטאַרבּעט אין
דער יידישער פּרעסע ,דרוקנדיק קאָרעס?.
דער מלחמה פאַראומגליקטע יידן ,גענומען
אויך אַן אָנטײל אין זחברה מפיצי השכּלה" ,פּאָנדענצן און בּילדער פון אַלגעמײנעם און

װאָזע" ,יידישער היסטאָרישעטנאַגראַכי:
יידישן לעבּן אין ראַטנפאַרבּאַנד צוערשט
און פאַר די  3יאָר  -אין /טאָג"" ,י ,און דערנאַך
שער געזעלשאַפט

אין /פאַר? |

פון דער אַנגעשטרענגטער אַרבּעט אויפן

פּראָנט פאַרעפנטלעכט בּלויז אפַּאָר פץ:

ווערטס" ,לאַנדאָנער זצייט? און װאַרשע=
ווער ?מאָמענט'--,אין בּוֹכפאָרם אַרױסגע=

ליעטאָנען אין די ה"ה ,אַרױסגעגעבּן פון

געבּן :װהומאָרעסקען און ערצעהלונגען"

דער יק"א ,און אין זפּעטראָגראַדער ,טאָג

(פ"ג בּ .שימין ,װאָרשע,

שי"

 ,1191ז"ז ,)441

צוויי בּ .דערציילונגען א"ט +פּראַװאָזשי+
בּלאַט" ,נאָך דער מערץ:רעװאָלוציע איי?1
טעלסטװאָ? ופ"ג איהודיה" ,)2191 ,וואו
געלאַדן אַלס רעדאַקציאָנעלער מיטאַרבּע:
טִטר פון דער צייטונג פון דער ידי + עס וערן אין אהַומאָריסטישער פאָרם
שער פאַלקס:פּאַרטײ אין פּט"בּ ,װאָס אַ -געשילדערט די צרות ,װאָס די יידן האָבּן
גרופּע פינאַנסיסטן מיט מק,ריינינען
זיך אויסגעליטן פון וואוינרעכט מחוץ דעם
בּראש און מיט בּ .קלעצקינען אַלס
יידישן תֹּחוֹם אין צאַריִשן רוסלאַנד ,און
פ=אַרװאַלטער האָבּן געזאָלט אַרױסגעבּן ;  2בּ ,דערציילונגען א"ט אדער בּרייטער
 4חדשים האָבּן אַלע מיטאַרבּעטער (לאַצ? שמייכעל" .און חגעלעכטער דורך טרעה?
רען (דערז ,פ"ג {)4191 ,אזַאַמלונג דער
קיכּערטאָלדי ,ש .ניגער ,עפרויקין ,ש,

ראָזענפעלד ,נ .שטיף א .אַנד ),רעגלמעסיק  -ציילונגען א"ט װאַרבּעט און נויט" (פ"ג
בּאַקומען געהאַלט ,אָבּער צוליבּ חלוקי:
דעות אין דער רעדאַקציע איז די צייטונג

ניט אַרױס ,הגֹם דער ערשטער

נומער

דאַן אין

אי שוין געווען פאַרטיק,
שליחות פון זיעקאָפּאָ' געמאַכט

חדשימדיקע

אלעבּן" ,מאַסקװע ,9191 ,ז"ז  ,)87אייבי=

קע פון זיינע דערציילונגען און הומאָ=
רעסקעס זיינען איבּערגעזעצט געװאָרן
אין רוסיש,

דייטש

און ענגליש,

אויף.
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אין בּאַזונדע אויסגאַבּן; 081081261עא00880

נסיעה איצער אוראַל און

און אין קליינע בּיכלעך

סיבּיר  אױסצופאָרשן די לאַגע פון די
גאַליצישע יידן ,װאָס זיינען פאַרשלעפּט
געװאָרן פון דער צאַרישער אַרמײ אַלס

(פ"ג זיהודיה"?)

אין דער פאָלקס:אויסגאַבּע פון גאַרבּונאָו=
| פּאָסאַדאָוו----מ3סם
מתסהעאג

48080215

4088,התץצם
,גתמפהעאקסא

ת .404/00
א .אַנד.

-
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װענדראָף  ---ועפּזריגסקי = וועקסלער

זיינע פּ9סעװדאָנימען :װו .נ .דראָף ,סאָמ?
בּאָדי , ד .מאָסקין ,ד ,װאָלין ,אמַאָס
קװער און אבַּאַאָבּאַכטער (אין װטאָג"),
אַװאַנדערער (אין חהיינט") ,ליבּין ,אָני.

האָט פאַרבּראַכט אין פּאַריז בּיי זיין זון,
דעם בּאַוואוסטן בּאַקטעריאָלאָג בּעוֹרעד? -
קאָ--,א'פּ איש נעמי געמאַכט זיך אַנאָצ .
מען אין דער העבּרעיִשער ליטעראַטור
אַלס גלענצנדער סטיליסט און קעמפּער.

) געבּ ,אין איװאַנקאָװו,
קיעווער גוֹבּ .איר זיידע פון מוטערס
צד ,בּראַהינסקי ,איז געווען אַ סופר ,דער

פאַר חטהרת הלשון" ,געשריבּן סאַטירל?

| וועפרינסקי ראַשעל (עגן --?5981

שע און קריטישע אַרטיקלען ,זיך בֹּאַ
טײליקט

אין חהצפירה",

אהבּוקר אור",

| פאָטער .אהַענדלער ,דערנאָך אַקצב .,װהכּרמל" ,חהאסיף" א .אַנד ,יידיש אָנגע?
געלערנט בּיז  9יאָר אין חדר ,דאַן אין .הויבּן צוֹ שרייבּן אין חקול מבשר" א"ף.
אַ רוסיש:יידישער שול אין קיעוו 6091 .פון א .מ .בּעלינטאָן ,געווען גאַענט פאַר?.
געקומען קיין אַמעריקע ,וואו אויך בּאַ - :בּונדן יט דעם קרייז פון י .י ,לערנער' ,
זוכט .אַן אָװונטשול ,אונטער דער השפּעת י ,י לינעצקי און זיך אַקטיוו בּאַטײליקט.
אין די אױיסגאַבּן חדער קליינער װועקער--
 פון  מאָריס ראָזענפעלדס שירים אָנגע:הױיבּן

צו שרייבּן

לידער

צו  5אאָר,

אַזאַמלונג פון פערשיעדענע אַרטיקעל

פאַרעפנטלעכט זי זינט  8191אין אדער

אונ געדיכטע הערױיסגעגעבּען פון אדעס= -
סא'ר גוטע פריינד פונ'ם יודישען לשון?
(אָדעס ,0081 ,ז"ז  ,)46חדי קלייגע יודי:

און אפרייהייט" ,אויך א"פּ ראַשל:ראַשל.

שע בּיבּליאָטעק --זאאַַממלונג פון געדיב? -

נייער וועלט" .,װפּאָלױע",
האין

זיך",

זפאַָרװוערטס",

חשריפטען",
עפ ,א ,שי

וועקטלער אלימלך (ייבּ טבת --3481
 )0געבּ .אין קריװואָזער ,בּאַלטער קרייז,
פּאָדאָליע .,פון פאָטערס צד געשטאַמט
פון ר' גרשוֹן קיטעווער ,דעם בּרודער
פון בּעש"טט וייבּ ,צו  21יאָר איז אים דער
פאָטער געשטאָרבּן און ער איז דערצויגן
געװאָרן אין אומאַן גי אפעַטער ,אַן

אָרעמען מלמך ,געשׁמט פאַר אַן עילוי
אין ש"ס און אין פּוסקים ,צו  71יאָר

חתונה געהאַט ,אָבּער שדטירענג:חטי:
דישע סביבה האָט אים געדריקט ,אים
האָט געצויגן צו השכּלה און צו בּילדונג,
צו מאַטעמאַטיק און צו שפּראַכן,

|זשיטאָמיר ,וואו חייםזעליג סלאָנימסקי
איז געווען אינספּעקטאַר פון דער ראַ:

בּינער:שול ,אָבּער די פאַמיליע האָט

דעם זאפּיקורוס" געצוואונגען צוריקצו:
קערן זיך אַהײם,
דאַן איז ער אַװעץ.
קיין אָדעס,

זיין טויט,

ידיעות

פון די יודישע

ארץ ישראל" (הערויסגעגעבּען פון דער
יודישער בּיבּליאָטעק אין אָדעססא",9881 ,

זיז ,)23וואו פּאַרעפנטלעכט אַרטיקלען,
אַרױסטרעטנדיק פאַרן יידישן נאַציאָנאַ

ליזט און בּאַרירנדיק די לאַגע פון יידישן -
פאָלק ,אין זמיב חדער יודישער װעקערש
א"ר פון ליליענבּלום און ראַבניצקי פאַר?

עדפינטאלַעסכימטילאאַןטאָארַילשעעגאָרישטטןרעאמַורנטגיעקןל קאעיגן -

דער ײידישער אינטעליגענץ א"ט װדער
און |האָהן אונ די בּני  אדם" ,זיין בּאַציָונג

אַלס ;22יעריקער איז ער אַװעק קין

וואו ער איו געבּליבּן בִּיז

אַחוֹץ דער צײט,

טע ,פּעליעטאָנס,

ערצאָהלונגען
קאָלאָניען

אוב
אין /

װאָס ער

צו יידיש ,אין וועלכער שפּראַך ער האָט
זיך אויסגעצייכנט מיט זיין סטיל ,איז
אָבּער געווען ארַיין משכּילישע ,אָן שום

גלױיבּן אין איר צוקונפט,

וי ס'איז צו

זען פון זיין רעדע אויפן בּאַנקעט לכּבוד
מ .ספּעקטאָר (פאַרעפנטלעכט אין װדעם
קליינעם וועקער") .אין די לעצטע יאָרן
פון זײַן לעבּן האָט ער זיך פאַרנומען

/

1009

מיט פּאָרשונגען

וועקסלער

פון תּנך און אַרױסגע;

1010

געבּן צוויי קליינע ספרימלעך אויף דעם

אין סטיל און חובבי:ציוגיש ,משכּיליש:
אויפקלערעריש אָדער קהליש?-פּאָליטיש
אין אינהאַלט .זדער וועקער" האָט ,ווייזט

(/ ,6ש; צײט?

די

|

געבּיט.,

ספר זכּרון ,ז"ז 0461

אויס,

עקסיסטירט אקַוֹרצע

צײטן

|
'לין, ,קרית ספר",
כאָציאַליסטישע בּאַוועגונג האָט ניט גע:
וועקסלער באַקם ()8191 -- 6781
שענקט די אויפמערקזאַמקײט דער ידי:
ן
געבּ .אין יאַס .אין די :09קער יאָרן פו
שער שפּראַך ,זעענדיק אין דעם קולט
ע
פֿאָריקן יאָרהונדערט ,ווען אין רומעני
פון יידיש שאָװויניזם און נאַציאָנאַליזם,
איז געשאַפן געװאָרן אַ סאַציאַליסטישע און ערשט אַרּום  ,5091ווען דורך רו;
בּאַװעגונג ,איז ער געווען דער איינצי:
מעניע פלעגן דורכגיין טראַנספּאָרטן
קער ,וועלכער האָט אַלס סאָציאַליסט רע :אומלעגאַלע בּונדישע אסגאַבּן פון
אַגירט אויף דער יידישער פּראַגע און שווייץ קיין רוֹסלאַנד ,האָט מען פילע
דווקא ניט פון דעם אַסימילאַטאָרישן פון זיי פאַרהאַלטן און זיך געקװיקט

שטאַנדפּונקט פון די יידישע אַזױ:גערן-

פענע קאַסמאָפּאָליטן,
צװאַמען מיט
אליעזר רוקח האָט װו .געמאַכט אַפְּרוּוו
צו שאַפן איַידישע סאָציאַליסטישע פּרע:
סע און  6981אין בּיי זיין אָנטײל גע:

גרינדעט געװאָרן די ערשטע סאָציאַלי.
סטישע צייטונג אין רומעניע אויף יידיש,

חדער ועקער" ,אַרױסגעגעבּן פון דער
סאָציאַלדעמאָקראַטישער גרופּע אלומינאַז
אין יאַס מיט ד"ר .געלעהרטער ,ד"ר
סטאַנקאַ אַלס מיטאַרגעטערס און ז .העל:
מאַן אַלס אָנגעשטעלטן רעדאַקטאָר.
גלייכצייטיק האָט װו .אַרױסגעגעבּן אויך
אַרומענישע צװײיװאָכנשריפט גתומזט,).
געווידמעט דער יידישער פראַגע .סי
אין זיינע יידישע אַרטיקלען סיי אין די
רומענישע האָט ער אַרױסגעװיזן אגַרױי:
סע ערודיציע און נאָך גערעאָ דאָבראָ:

זשעאַנו (כּ"ץ) ,דעם ערשטן

קער און פאַרשפּרײטער

אין

רומעניע,

האָט

טעאָרעטי:

פון מאַרקסיום

װ .זיך גערעכנט

פּאַר דעם געבּילדעטסטן סאָציאַליסט אין
רומעניע .ניט צו שטאַרק בּאַהאַװנט אין
| דער יידישער ליטעראַטור ,האָט ער דאָך
געשריבּן אַגאַנץ ריין יידיש ,אין אַ צייט
ווען דאָס געדרוקטע
רוגעניע
איו געווען

יידישע װאָרט אין -
פאַרדייטשמערישט

מיט דער ידישער

פּראָוע און דעם

װיכטיקן אינהאַלט - ,און זינט דעמאָלט
אין די סימפאַטיע צוֹ ײדיש מער גע?
וואקסן.
דאָך; אַחוֹץ סאָציאַליסטישע
אויפרו
פ
ן
פ
ו
ן
צ
י
י
ט
צ
ו
צייט אין יידיש
האָט
ז
י
ך
קײין יסדאישַצ:יאַליטטישע

פּרעסע אין רומעניע ניט אַנטװיקלט און

ערשט  61--5191איז װוידער בּאַנייט גע= .

וואָרן ;דער װעקער"

אַלס צוייוועכנט?

לעכער אָרגאַן פון דער יידיש:סאָציאַלי. ,
טטישער גרופּע חדער װעקער" און

װ.

האָט רעדאַקטירט

די צייטשויפט

אַהאַלבּ יאָר צײט ,אונטערשרײבּנדיק
זיינע אַרטיקלען מיט איניציאַלן ,אויף
מיטן פּסעװדאָנים יוסף ,אגַעוויסע צייט

איז רעדאַקטאָר אויך געווען דער רומע;

נישער סאָציאַליסט איזאַק מאָסקאָװיטש,
אקַענער און ליבּהאָבּער פון דער יידי;
שער קולטור און ליטעראַטור ,נאָכן
אַרײנטרעטן פוֹן רומעניע אין דער וועלט= .

מלחמה ,איז װ .אַרײנגעצױגן געװאָרן
אין דער אַרמײ און איז פאַרשוואונדן
פון פראָנט; לוט די בּאַװײזן פון דער
ראַדיקאַלער פּרעסע איז װ ,.װאָס זיין
טעטיקייט האָט בּאַצײכנט אדַאַטע אין

דער געשיכטע

פון מאָדערנעם ידנטום

אין רומעניע ,דערשאָסן געװאָרן פון אַן

/

ועקטלע -- -װעקשטײין  --װערמאָנט

1011

אָפּיציר לוט אגַעהײמען בּאַפּעל פון  .אַפּאָטהעקער)
|
דער רומענישער רעגירונג .אין אפַּאָר יאָר
נאָך זיין טוט איז זדער װעקער" װי*

1012

-

פון דער  .ועכנטלעכעף -

חנייעסטער פּאָסט" (נ"י8881)3 ,
י .
 -חכמי ישראל בֹּאמריקאַ

דער בּאַנײט געװאָרן אין בּוקאַרעשט |

/

י

װעקשמיין בּנציון (-- 8681

) געבּ .אין איליניץ ,קיעווער

א"ר פון א .שטערנבּערג און בּאָטאָשאַנ?

פון דער דאָזיקער דריטער .גוֹבּ .אין אַ חסידיש:סוחרישער פאַמיליע,
סקי ,אָבּער
בּיז  31יאָר געלערנט גמרא און פּוסקים- ,
רױס בּלויז  2נומ,)0291( .

סעריע זיינען אַ
פּריװאַטע
א,

מיסטטײלונגען

אַנד,

פון יעקב גראָפּער

:

| =וועקסלער (מטשבהתתּר'ט--

=

 שפּעטער געדרוקט זאפּיקורסישע? אַרטיק+לען אין זהשחר" ,ײהמליץ" ,ייודישען

פאָלקסבּלאַט" ,אויך א"פ בּןציון ,ב.
אבן משחדת.

צו  81יאָר אױסגעװאַג=.

 )9191געבּ .אין דאָרף מיהאַלי ,קאָ:
מיטאַט בּאָרשאָר ,אונגאַרן ,געלערנט בּיי .דערט קיין אַמעריקע ,געװען טעטיקץ /
זיין פאָטער הרב ר' ישראל װ ,.װי אויך אין דער יידישער אַרבּעטער-בּאַװעגונג.,
בי דעם רב ר' יוסף רײז א .אַנד ,אַגעװיסע צייט אַלס סעקרעטאַר פון די

|חתונה געהאַט צוֹ  02יאָה מיט אַ טאָכ :פאַראייניקטע  -יידישע געװערקשאַפטן
טער פון דעם נגיד רי יעקב ליכטמאַן  און די לעצטע  52יאָר אַלס טוער פון
 -האָט ער 2781

אָנגעהױיבּן אַרױסצוגעבֿ,

אין דער שטאָט מישקאָלץ אַ יידיש:דייט?

שע אָרטאַדאָקסישע צייטונג חדיא יודישע
פּרעססע" 3881 ,געקומען קיין אַמעריקע
און אין משך פון די יאָרן 98 -- 5881
אַרױסגעגעבּן אַן עקסט:אָרטאָדאָקסישע
יידישע װאָכנשריפט עניו-יאָרקער יודישע
צייטונג" ,זינט  5981געווען רב און אַב:
בּית:דין אין דער קהילה צבּרית שלום"
אין ניי ,האָט מחבּר געווען אַ ריי ספרים
אין לשון:קודש ,וי צבּרכת משה"--
אַ פּירוש אוֹיף דער תּורה ,וידבּר משה"--
דרושים,

אויספּר משה"--גימטריאות אויף.

די חמשה חומשי תּוֹרה ,צבּראשית" --
אויפצוּווייזן ,,אַז יעדע מצווה פון די
תּרייג מצוות און פון די  7מצוות דרבּנן

זיינען נכלל אין דעם װאָרט בּראשית,
חתּורת השם" ,חֹטְעמו וראוי  --משלים
,משה

ידבּר" (ג"י )2091 ,א.

 -ומליצות,

ריס װעקסלער,

דעם אַרױסגעבּער פון

אַנד---אפשר איז װו ,אידענטיש מיט מאָ:
;דער

וװעבּערשער

צייטונג?  --אַ װאָכג=

בּלאַט אין אונגאַרישן יידיש (נ"י)8881 ,

ון מיטרעדאַקטאָר (צוזאַמען מיט דוד
א

דער בּעקער:יוניאָן 21 -- 1191 ,רעדאַק?ײ .
טאָר פון חדעם אידישען בּעקער" ,זיך
אויך בּאַטײליקט אין דער שיקאַגער /אי= /
| .דישער אַרבּייטער ועלט" ,אין דער

טעגלעכער פוועלט" א"ר פון קי.מרמר,
טיעאַטערשטיק :װאַ גנב אויס.
אָנגעשריבּן ד

נויט" ,חקרימינעלע אָפּעראַציאָן" ,אקרבּנות
פון פרעמדע ליבּע" ,דער קעמפערי

װערמאָנט אברהם (-8-1- ...אַרום
)4

לוט דער השערה פון י .ח .כֹּהן= 

לאַסק זאָל זיין אמתער פאַמיליעננאָמען
האָבּן געװען גרינבּערג .געבּ .אין רו=
מעניע , בּאַרײזט די בּאַלקאַנישע לענײ

דער ,גוט געקענט דעם אָריענט ,אֲפילו
די טערקישע

שפּראַך ,געלעבּט אַ צייט

אין ארץ:ישראל ,אין אַרגענטינע ,ואו

גענומען אַ אָנטײל אין דער ציוניסטישער
בּאַװועגונג ,אין לאָנדאָן ,וואו זיך בּאַטײ- +
ליקט אין משה בּרילס ?השולמית" ,פאַר+
עפנטלעכט דאָרט דערצילונגען אס

דעם ציגיינער:לעבּן .,שפּעטער צוריקגעײ -
פאָרן קיין בּוענאָס:אַיירעס ,זיך בּאַטײ*
ליקט אין דער ערשטער אידישער צייט=

רשריפט אין אַרגענטינע ,דעם קװידער=

=

04

װערמאָנט  ---װערמעל  --וורכליצקי

1013

קוליי א"ר פון מיכל הכֹּהן סיני,

8981

ווע אין דער װאַך-אױסגאַבּע פון -ססם

געגרינדעט דאָס װאַכנבּלאַט עדי פאָלקט:

מסצ,

שטימע" ,װאָס האָט עקסיסטירט בִּיז
לוט דער כאַראַקטעריסטיק פון
4

רוסיש:יידישע צייטשריפטן ,רעדאַקטירט

משה רובּין און מיכל סיני (אין זייערע
זכרונות אין דער :01יעריקער יִבִּילֵײש

8 0--8 000802ו10ס8מ3זע,4091--5
 016852380 0 86-פצוטמפגעמהקה 81סגקד

אױסגאַבּע פון ,דער אידישער צייטונגי)
איז דאָס געווען אַ פּאַסקװיל-צײטונג ,פול
מיט פּערזענלעכע

אָנפאַלן אױיף פאַה?

שיידענע פאַרשטייער פון דער אַרגעג:
טיניש:יידישער געזעלשאַפט .,קעגן וו
איז -דאַן אויפגעטרעטן ז ,לעווין אין זיין
הומאָריסטיש װאָכנבּלאַט חאדעַר פּױקױ
(אַרוֹם  )0091און אין אַ בּאַזונדערן פּאַמ.

פלעט אװערמאָנט

אויפן הימל? ,לעווין

זיך בּאַטײליקט כּמעט אין אַלע

דעם פּעדאַגאָגישן זשורנאַל . 8206111קט?
8586

ע נצפסק אוֹן .מצעָם 8801

 ,8אַרױיסגעגעבּן אויך אייניקע בּיכעף -

אין רוסיש , צװישן זי די בּיאָגראַפיע

פון ר' יצחקײבּער לעװינזאָן1091, , אי=
בּערגעזעצט פפורןאַנצויזיש * ,מ ,פּינע? 
סעס יגעשיכטע פון דער יידישער ליטל=
ראַטור" (מאָסקװע  ,3191פ"ג מס.טאַ=

ליאַר) ,צוגעבּנדיק עטלעכע קאַפּיטלען
און אאַַרײנפיר װעגן ידיש און דער

האָט אויך פאַרפּאַסט אַ דרייאַקטיקע קאָ:

יידישער ליטעראַטור .אויף יידיש אָנגץ=

וועלכע איז אויך אויפגעפירט געװאָרן

שריבּן אַ בּראָשור זאַ גוט װאָרט צו די
עלטערן און קינדער"  --װעגן חדר

מעדיע

װערמאָנט

דורך אַמצַטאָרן
יידישע

אויף דער קאַטרע",
(איינע פון די ערשטע

פאַרשטעלונגען

אין אַרגענטינע)),

(פ"ג עסאנ .ק ,80ווילנע ,4091 ,ז"ז ,)32

'

 ,9ש.

װערמעל שלמה  ( תּמוז 0681

וורכליצקי  יאַראָטלאַוו -- 3581

שקלאָוו ,מאָהליעװער גובּ ,,װײיסרוסלאַנד,
אין אסַוהרישער פּאַמיליע .געלערנט אין

אפ  )2191בּאַרימטער טשעכישער דיב
טער ,איינער פון די גרינדער פון דער
מאָדערנער נאַציאָנאַלער טשעכישער לי+

אָדער -- 1681

) געבּ. .אין

|חדר און דאַן אין די גימנאַיעס פון .טעראַטור ,אקַריסט ,אין זיין שטרעבּונג
בּאַבּרױסץ ,מאַהליעוו און מאָסקװע,צו דערװעקן דאָס נאַציאָנאַלע בֹּאַ=
 6געעגנדיקט דעם מעדיצינישן פאַקול:
טעט פון מאָסקװער אוניווערסיטעט ,עט :וואוסטזיין אין זיין פאָלק ,זביּךאַנוצט.
מיט מאַטיוון פון דער ידישער געשיב?

לעכע מאָל געפֿאָרן קיין אױיסלאַנד ,וואו

געהערט לעקציעס פון בּאַװואוסטע פּראָ:
פעסאָרן ,בּשעת דער רוסיש =יאַפּאַנישער

מלחמה געווען אין מאַנדזשוריע אַלס
דאָקטאָר ,בּשעת דער וועלט:מלחמה גע=
ווען מאָבּיליזירט און געדינט אין קאַ2
זאַנער קרייז:קלינישקע פאַטרעטגייקייסיטטיקיאקרָאנַגגע=:
קע ,זשורנאַליסטי

הױבּן מיט קאָרעספּאָנדענצן פון מאָסק?

טע ,בּאַזוֹנגען און דראַמאַטיזירט יידישע
העלדן;

אויך

זיין

דראַמע

איבּערגעזעצט

זבּר:כּוכבא?

איצ

אוף אַנדערע

ישפּראַכן ,זוכנדיק צבּואַקענען זיין פאָלק

מיט די קולטור:אוצרות פון אַנדערע
פעלקער ,האָט ער צ"א אויך איבּערגע?
זעצט אוֹיף טשעכיש מאָהיס ראָזענפעלדס
|
לידער,

+
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זאבאָראָװוסקי  --זאָבּיעזענסקי = זאַבּלאָצקי

זאַבּאָראָװוסקי עוור (-- 9681
) געבּ ,אין האָליסקאָוו ,פּאָראָליע,
 1981אױיסגעװאַנדערט קיין לאָנדאָן ,ווא
מיטגעאַרבּעט אין עהצופה" ,אַרױסגעגעבּן
פון

דֶעם

פאַראיין

ץמחזיקי

הדרת"

אין

יידיש א"ר פון מעטשיק צו קעמפּן קעגן
דעם אָרגאַן

פון דער

ענגלישייידישער

-קהילה פהשולמית" א"ר פון משה בּריל.אַז דער אהצופה" איז אין עטלעכע יאָר
אַױום אונטערגעגאַנגען,

מיטגעאַרבּעס אין.

דעם חטעלעפאָן" פאַר די גאַנצע  41יאָר
פון זיין שעירינען ,זיך אבוּיאךַטײליקט.,
| אויך א"פּ עזר ,אין אַנדערע לאַנדאָנער

יידישע צייטשריפטן ,װי אדער עקס:
בּרעס" ,זהישראלי", ,דיא פּאָסט", ,דער

016

ַ2רױסגעגעבּן סאיַפּוֹר אין העב:
א
רעיש קאהבת צדיקים"--7881 ,אַ ראָמאַן
אין יידיש אין  4ט ,א"ט ,די שוועו'ע צייט"
(2טע אויפלאגע  --װאַרשע  ;)1091גע:
שריבּן אין אַ שלעכטער שפּראַך ,פול

רוסיציזמען און גערמאַניזמען און לויטן
כאַראַקטער זייער נאָענט צוֹ די װערק

פון שמר און זיינס גלייכן ,האָט דער
ראָמאַן קיין שום

ליטעראַרישן װערט

ניט; אָבּער צוליבּ דעם ,װאָס אין אים
װערן געשילדערט די פאָלגן פון די פּאַ:
גראָמען פוֹן די :08קער אאָרן ,האָט ער
בּשעטו אַרױסגערופן אַ געוויסן אינטערעס- .
3

,ויטער פּנקס" ,װאַרשע ,1 ,
|ש; ר

זאַבלאָצקי משה = 581

/

לאָנדאַנער יוד" ,עדער אידישער זשור? 
נאַל" ,חדי צייט" ,קאָבענד גייעס ,אין

) געבּ .אין סלאָנים ,גראָדגער.
|
געגנט ,אַלס אינציקער זון פין רייכע

דערציילונג.

און שפּראַכן בּיי פּריואַטע לערער ,שפּע:
טער בּאַזוֹכט אַ קאַמערץ:שול ,פון צייט'

די העבּרעישע והדגל" ,עהיהודי" ,גצ 2 עלטערן בּאַקומען אַ גוטע יידישע דער;
שריבּן בּילדער און סצענעס פון יידישן ציונג און בּיו  71יאָר געלערנט תּלמוד

לעבּן

אין לאָנדאָן

זיין

זליעבּע און פאַנאַטיזמוס? איז איבּערגע?

זעצט געװאָרן אָן זיין װיסן אין אַ
ירושלימער העבּרעישער צייטונג און
אַרױס

אויך

אין

בוכפאָרם

א"ט

חאהבה.

| ואדיקות" ,אַרױסגעגעבּן אַ זאַמלונג אַפאַ:
ריזמען א"ט גאָט ,מענש און וועלט" ,צו2

נויפגעקליבּן און בּאַאַרגּעט פון די גרעס:

טע דיכטער און דענקער (פ"ג ר .מאַזין

און קאָ ,.לאָנדאָן),
זאָבּיעזענטקי בּער-אימר (-- 0681
)0091

געבּ .אין וועליזש ,װיטעבּסקער

גובּ ,אין די :08קער יאָרן זיך בּאַטײליקט
אין יידיש:רוסישע און העבּרעישע אָרגאַ2
נען ,וו  ,6880320זהיום" ,וואו ער האָט
אַחוֹץ אַ ריי אַרטיקלען און פעליעטאָנען
אַגב אויך אָפּגעדרוקט די געשיכטע פון

דער שטאָט װיטעבּסק אויפן גרונד פון
פּנקסים און אַנדערע אַרכיוו:מאַטעריאַלן.

צו צייט געדרוקט אַרטיקלען ,בּיבֹּליאָ:

גראַפישע איבּערזיכטן ,פעליעטאַנען און .
דערציילונגען אין די פאַרשיידנסטע העבּ2
רעיִשע צייטשריפטן און זמ"בּ ,אויך א"פּ

בּן:עמרם ,בּן:צבי ,מ ,הירשנזון א ,אַנד,
/זינט  4091פאַרעפנטלעכט פעליעטאַנען
און הומאָרעסקעס אין ;טאָג" א"ר פון
לען ראַבּיגאָװיטש ,מהיינט"/ ,מאָמענטי,

;ראַמאַנ-צײטונג", ,דער שטראַהל", ,דער
הומאָריסט" ,עלאָדזער טאַגעבּלאַטי/ ,דאָס
גייע לעבן" א"פ פּון פּ .קאַפּלאַן א. ,
אַנד ,אויך א"פּ מ ,איקצאָלבּאַז ,מ .הי
צעסזאָהן ,עמזע א ,אַנד ,וואוינענדיק אין
ראָונע ,זיך בּאַטײליקט אין דער אָרטי:
קער צייטונג
ווילנער  14
בּוכפאָרם

98זות,03

שפּעטער אין דעם .

 - ,4108023:00688:6אין

אַרױסגעגעבּן ; :עזרה

בּצרה?--
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זאבלאָצק ןיֶ  --זאַגלודאָװסקי  --זאַגאָראָדסקי

איבּערגעזעצטע

;))398/

דערצילונג

שהיצהרי"--ליטעראַרישער אַלבּום (צוֹזאַם

מען מיט יוסף מול אין מאַנטשעסטער,
;)6
זהשוגה
;)1091
(װאָוונע,
קינדער:דערציילונג
חלקסיקון פּסודנימים" (בּאַרדיטשעױו,2091 ,
ז"ז --)23אַ רשימה פון פּסעװדאַנימען פון
העבּרעישע און צום טייל אויך ידישע
שריפטשטעלער ,אין יידיש, :פרעהליכער
טאַשענבּוך" (פ"ג ר .מאַזין ,לאָנדאָן),
חדי אכסניה מיט די װאַנצעןי (פ"ג /גע:
גענואַרט" ,װאַרשע 8191--,)6091 ,אייג;

בּוהב" -איבּערגעזעצטע.

אין די בּיאַליסטאָקער

וי

אױסגאַבּן,

זהיינטיגע צייטי, ,כיאַליסטאָקער טאַגע?

בּשעת

בּלאַט" , ,בּיאַליסטאָקער װאָרט",

דער אָקופּאַציע פון בּיאַליסטאָק דורך די
דייטשן געלעבּט אין

מינסק,

נאָךף דער

מערץ:רעװאַלוציע געווען דאָרט סעקרע?

טאַר פון דער רעדאַקגיע .פון זדעם יודי,,
רעדאַקטירט אייניקע נומערן פון אַ צים -

טונג ,װאָס יידישע סאָלדאַטן האָבּן אויף.
זייערע הוצאות אַרױסגעגעבּן אויפן מינ:

סקער פראָנט ,סוף  ,8191פאַר די װאַלן
צום בּיאַליסטאָקעױ װעד:חקהל ,רעדאַק+
שטיַמיק אױיסגעװויילט פּאַר בּירגערמייס:
טירט אַן אָרגאַן פון די ציוניסטן /אונ?
טער -אין סלאָנים ,אָבּער צוליב פאַרשיי?
זער פרייהייט"? (עטלעכע נומערן) ,קאַ=
דענע טעמים ניט אָנגענומען דעם פּאָסטן ,רעטפּאַנדענט פון ,מאָמענט" און מיט?
זינט  0291געוויילטער ויצעבּירגערמיי? .אַרבּעטער פון בּיאַליטטאָקער /דאָס נייע
סטער ,אויך פאָרזיצער פוֹן .עד הקהל"
לעבּן" אָנגעשריבּן אַ גאַנצע ריי טעאַ=
און פון דער ציוניסטישער אָרגאַניזאַציע טער:שטיק ,פֿון וועלכע פאַרעפנטלעכט
אין טלאָנים ,איז אויך געװוען דער פאַק,
נאָר דעם אײנאַקטער /אַ שענערע פּרנסהיי
טישער רעדאַקטאָר פון דסעלםאָנימער
( ,)8191מאַנכע אײנאַקטערס זיינען אויפ=

| װאָכנבּלאַט אאונזער זשורנאַל" ,װאָס איז

מיט געוויסע הפסקות אַרױס ,3291-42
זאַבּלודאָווסקי נח (ב' תּמוו ---9581

) געבּ .אין בּיאַליסטאָק,
אין אַ מיוחסדיקער סוחרישער פאַמיליע,
געלערנט אין חדר ,פרי זיך בּאַקענט
מיט השכּלה ,זינט  9781פאַרעפנטלעכט

קאָרעספּאָנדענצן ,מאמרים אפועןליעטא;

נען אין אהצפירה? און דערהויפט איןזהמליץ" (צ"א די סעריע אמערי רוסיא

|הקטנה?  --ואו ז ,האָט מיט דער פאַמי:
ליע געוואוינט  ,)49--4881אין װאכנבּלאַט
חדי יודישע

פּאָלקטצייטונג?

(אַ סעריע

בּריוו פון ליטע--א"פּ הליטאי) ,אין פּע;

טערבּורגער /טאָגײ א"ר פון ל ,ראבינא:

געפירט געװאָרן דורף דער דראַמאַטי
שעוי סעקציע פון ביאַליסטאָקער פאַראיין

חיידישע קונסט" ,פון וועלכן געװען אי

נער פון די גרינדער ,זיינע פּסעװדאָני:
מען :זב'די ,נקי ,זאב װאַחלודסקין,
יחזקאל סבּודנאָוו ,מיד"ד ,לא:ספרא ,י .ב.
בּערז ,יצחק עלקנואַן ,ח .י .שבנא ,אבי.
שם ,ג .בּר"ש ,בּר:נש און בּ .נ,

= זאַנאָראָדסקי ישראל :חיים (ש01/
| ) געבּ .אין פּאַהאָסט?
---+4
זאַגאָראָדסקי ,מינסקער גובּ ,בּיז  31יאָר
געלערנט מיטן פאָטער (װָס האָט גע?
האַט סמיכה אויף רבּנות און געשטאַמט.
פון אַ משפּחה לומדים און רבּנים) ,דער+
נאָך אין שטעטל סטאַלין בּיים זעלטענעס

װיטש און אין זיינע זבּלעטער פון אַ -למדן און משכּיל
טאָגבּוך" (אַ :4אַקטיקע קאָמעדיע װדאָס

אומעגריכטע

רעספּאָנדענט

גליק") ,בּיאַליסטאָקער

פון ,פריינד"

קאָ2

די גאַנצע

צייט פון זיין ערשיינען ,בּאַטײליקט אויך

ר' ישראל

בּאַסעַ=

װיטש,

ואוו

זיך אָנגעשטעקט

מיט

השכּלה,

דאַן אַװעק קין דובּנע,

װאָס

אין דאַן געװען אַ צענטער פון משכּילים

מיט גאַטלאָבּערן בּראש ,בי װעמען .

זאַנאָראָרסקי

109

זדער וועג" פון צבי .פּרילוצקי---,זיין לי:
טעראַרישע טעטיקײיט אין יידיש אָנגע:

איז געװאָרן די רעכטע .האַנט און אוֹנ:
טער זין אָנרעגונג אַלײן אָנגעהױיבּן
צו שרײבּן העבּרעיש ,אפיל שירים

הױבּן אין ש"ע--ס װיוד ,פאָלקסניליָ;

טעק" (אַ איבּערזיכט פאַרן יאָר--אין בּי |

=אַ שיר זיינער צו גאָטלאָבּערס געבּורטס
| (

די בּיאָגראַפיע

טאָג איז געדרוקט
אין ככּל

),,
/ן1בּ
אי

שירי

מהלל אל") ,לוט
גאַטלאָבּערס רע- +
קאַמענדאַציע אי
=

בּערגעזעצט

פאַמיליע"

וויטשעס

איינציקן זון לוציאַן,

טאָרישע אָפּהאַנדלונגען ,געקראָלאָגן
אאַזיוו; געװען שטענדיקער מיטאַרבּע?.
דער צווייטער קליינער אױסגאַבּע פון

קדעם יוד"  ,2091אויספילנדיק

די נאַענטקײט צום הויז

װען דער צענטער פון
איגטעליגענץ אין שטאָט,
געב .שטאָף פאַר זײנע
{אין זאחיאסף" תרס"ג און
דיכטער

אַױטיקל בּין דעם פּאַפּולער-װיסנשאַפט?
לעכן פעליעטאָן .נאָך דער אָפּשטעלנג .

דער ידישער
פון דער הצפירה" אגַעװיסע צײט /
האָט אים גע;
פּרץיאַרבּעטן .מיטגעאַרבעט אין סאָקאָלאָווֹס װטעלע+
אין /מאָמענט"  .גראֵף" ,דערנאָך איינער פון די גרינדער

אין

ואַרשע,

כּמעט.

אַלײן די גאַנצע נומערן ,פון דעם לייט:

פוןבּאַרימטן דיכטער ,וועלכעס אין דאַןגעף

זינט 5881

פאַרעפנטלעכט בּיאָגראַפיעס

יאָרק ,אָן דעם ויסן פון מחבּר) ,היס?+

-שער לערער פון זיינע זין און פון פּרצעס

אין

חדי יוד,

 4881אַיינגעלאַדן פון  .טער פון ,דעם יוד" און רעדאַקטאָח פון

;מבוא התּלמור",

,

אין פּרצעס װיוֹד ,בּיבּליאָ:

אין אַ בּאַזונדערער אױסגאַבּע אין נין=

שמואל אַשכּנױי קיין זאַמאָשץ אַלס העבּרצי+

;דער

-

פון גױעץ ,פון רמבּ"ם (די לעצטע אַרױס

אויף.

וערק

פון מנשה בן ישראל

טעק" און דעם חודש-זשורנאַל

ד"ר.
העבהעיש
מיכל ראַבּיגאָ 

6191
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זיין

היים?),

מיטאַרבּעטער

פון נחום סאָקאָלאָווס ?האסיף" און זספר
השנה" ,וואו פאַרעפנטלעכט זייער פיל

און הױפּטמיטגרבּעטער

:

טאָר גרינדער און מיטרעדאַקטאָר פון.

דעם טאָגבּלאַט /די נייע וועלט" ,װאָס .
האָט זיך  0191פאַראײניקט מיט דעם

בּיאָגראַפיעס פון יידישע גדולים א ,אַנד,
אַרטיקלען ,געפירט דעם כראָניקאַלישן

נײנגעגרינדעטן ;מאַמענט" ,װאו ז איז
די גאַנצע צייט

און בּיבּליאָגראַפישן טייל אאַז"וו ,בּאַאַר:

איינער

פון די הױפּט=

מיטאַרבּעטער ,אויך איפּ יח"ז ,בּן-מאיר,
*--ל ח-.ם א אַנד ,,פירט דערהויפּט דעם

בּעט דעם ?ספר זכַּרון" ,דערנאָך |איינעה -

פון די הױפּטמיטאַרבעטער פון דער טעג:

פון ;אומער

לעבּעןי 9091 ,צוזאַמען מיט מ ,ספּעק;

| װאַרשעװער טייל ,די פוילישע פּרעסע,

לעכער ?הצפירה" ,,בּשעת סאָקאָלאָוססלאַנד--איר רעדאַקטאָרג די בּאַריכטן פון וויכטיקע פאַרזאַמלונגען
נסיעות קיין אױ
אָלס פּרעמיע פאַר דער צײ? (צ"א--פון 015טן ציוניסטישן קאָנגרעס),
בּאַאַרבּעט
ָפּולערע היגיענע קחיינו וארך בּיז דער מלחמה אויך געשריבּן דעם
טונג אַ פּא
גרויסע הקדמה פון ד"ר ;היסטאָרישען טאָג (די וויכטיקסטע גע:
ימינו" (מיט אַ
א"פּ י .זיג געשריבּן עט? | שעענישן פון דער יידישער געשיכטע
(גרשון לעווין),
און בּיאָגראַפיעס פון יידישע גדוליםן.
לעכע יאָר פמכתּבים מווארשא" אין
יף
דע

חהמליץ" 6091 ..רעדאקטאָר פון חהיום",

אַרױסגעגעבּן בי דעם ידישן טאָגבּלאַט

אין כּתב:יד האָט ער עס פאַרטיק אױ
אַלצ טעג פון יאָר --.די גאַנצע יידישע.

1021
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אגאָראָדסקי  --זאַטולאָװסקי  ---זאַלאָטאַראָװו
ז

אין ּוכפאָרם אַרױסגעגעבּן:

געשיכטע),

די איבערזעצונג פון זאָלאַס ראָמאַן ופי
ריז" (פ"ג א ,צוקערמאַן ,װאַרשע ;)8981
בדּיאַשרײבּונג פון דעם דרייפוס-פּראָ:
|צעס א"ט ,דער אמת איז אַרױס"; האָל:

קעינס ראָמאַן ;דער אַנאַרכיסט" (צוליב
צענזור:טעמים אין אפַּאָר אױיפלאַגן גע:
הייסן אויך חדי אייבּיגע שמאָדטי); ;טאַ:

שע קאָלאָניע .זיך שווער געפּלאָגט מאַ:
טעריעל ,בּיז זיך דורכגעשלאָגן אַ וועג
און,

געענדיקט

2981

דעם

מעדיצינישן

פאַקולטעט פון ניו:יאָרקער אוניווערסי=.
טעט ,האָט פעּרראַקטיצירט אַלס ד"ר,

איינע פון אדיינטעליגענטסטע און סימ=
פּאַטישסטע פּערזענלעכקײטן פון דער

יידישער ראַדיקאַלער בּאַװועגונג אין
געבּוך פון דער פּרינצעסין לואיזע" ,נאָך | אַמעריקע ,איז ז ,געווען פון די פּיאַ:
ניט פאַיעפנטלעכט אַ בּוך זכרונות אין העבּ? .ניערן און פירער פון דעם יידישן אַנאַר= -

רעיש פון זיין מיטאַרבּעטערשאַפט אין

כציזוםזאַ-מען מיט ראָמאַן לואיס ,מאַקס
גירדזשאַנסקי ,ש ,יאַנאָווסקי| ,י .א .מע

 ,068י/

ריסאַן א .אַנד ,,איינער פון די פּאַפּולער?
סטע רעדנער און לעקטאָרן פון דער

והצפירה?י,

ספר זכּרון;

זאַטולאָווטקי מנחם-װאָלף (אַרוֹם

---0581
ראָװקע,

) געבּ ,אין פּראָכ?
פּאָלטאַװער .גובּ ,אוקראַיִנע,

אַנאַרכיסטישער גרופּע אין דעם זרוסישן
אין ג"י און
פּראָגרעטיון פאַראיין"

האָט געשריבּן לידער ,ויצן ,אַפּאָריזמען,
דערהויפּט אין ספּעקטאָרס שהוין?פריינך",
און ניט אַרױסװײזנדיק קיין דיכטערישע
בּאַגאַבּונג אין זיינע גראַמען ,זיך שפּע:
טער מער ניט געוויזן אין דער יידישער
ליטעראַטור,

דערנאָך אין דער אַנאַרכיסטישער סעק?
ציע חפּיאָניערן פון פרייהייט" ,וועלכע
האָט סוף די :08קער אאָרן אַנטװיקלט

באַסין ,אַנטאָלאָגיע |,

זאַלאָטאַראָוו הלל ( -- 5681ע:1/0
)1

אין יעליסאַװעטגראַד,

געבּ.

פּאָטער ,אשַניידער,

זיין

אָבּער איַיד אמַשׁ.

כּיל ,איז געווען איינער פון די ערשטע
פון

| מיטגלידער
יעקב

גאַרדיגס
זגײיסטלעך.בּיבַּלי.

ישער

בּרודער-

שאַפּט? ,זה,אָט
בּאַװוכט די רע:
אַלשוֹל ,האָט זי

אָבּער ניט געעני
דיקט,

פּאַמיליע

וייל

די

האָט גאָרדי פּאַגראָמען פון

 1אױסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע.,
ז -ס פאָטער ,אַמיטגליד פון דער
וואו -
אָדעסער גרופּע קעם עולם" ,האָט געהאַט

בּדעה צו גרינדן איַידישע קאָמוניסטי:

אינטענסיװוע טעטיקייט ,ניט נאָר
זייער א
א

אויפקלערעריש

 2פּראָפּאַגאַנדיסטישע,

אָנר אוין א אָרגאַניזאַטאָרישע ,האָט
געהאָלפן גרינדן יניאַנס און אֵנֵף.
דערע אַרבּעטער:אָרגאַניזאַציעס אין גי

און אַנדערע שטעט ,אָנגעפירט אקַאַמפּ
קעגן רעליגיע,

אַראַנזשירט

לרע=ר"
עיפּו
טע זיבוםּ2כּ

די בּאַרימ?

אאַז"ו , אַלס

פֿאַרטרעטער פון דעם מאַקסימאַליסטיש*
אַקטיוויסטישן

אַנאַרכיזם אויפגעטרעטן

פאַר אבַּאַלדיקער בּאַװאָפּענונג פון דעם

פּראַלעטאַריאַט 9881 ,געװוען הױפּט:דע:
בּאַטאַנט קעגן דעם ס"ד מ ,זאַמעטקין
אין דער גרויסער דיסקוסיע וועגן דער
צוועקמעסיקייט פון דעם קאַמפּ פאַר אַן
8שעהדיקן אַרבּעטסטאָג אאַז"וו ,איינער -
פון די טעטיקסטע מיטאַרבּעטער פון
דער פּריװואַטער אַרבּעטער-צייטונג דער
פּאָלקס:אַדװאָקאַט" ,געגרינדעט פון מכאל

מינץ  ,8881האָט ז .צזאַמען מיט דוד
עדעלשטאַדט

רעדאַקטירט

דֶעם 12טן

1023

| 1024

זאָלאָטאַראָזו

נומער פון דעם אָרגאַן פון די ?פּיאָניערן?" האָבּן צוליבּ זייער גרינדלעכקייט טייל=
א"ט ?װדיאַרהײט? (עקסיסטירט זינט  |/ווייז עד:חיום ניט פּאַרלוירן זייער ווערט,
 5--9881 52/חדשים) ,בּיז סאיז אָנגע? אָפּהאַנדלונגען װעגן קונסט און קינסט=
לער ,צ"א וועגן טאָלסטאַי ,גאָרקי ,שעקס?
קומען דער אַיינגעלאַדענער רעדאַקטאַר
פּיר .א .אַנד ;,זיין אַרטיקל וועגן בּיערג=

י .יאַפּפע פון לאָנדאָן ,און שפּעטער צו*
זאַמען מיט מ .קאַטץ ,ר ,לואיס און א,
י .מעריסאָן געווען מיטגליד פון דעם | אַלס פאַרװאָרט צו ס .דאָבּריקס איבּער=
זעצונג פון בּיערנסאַנס דראַמע אין 2טי
רעדאַקציאָנעלן קאָמיטעט ,געשריבּן דאָרט
סאָן:בּיערנסטיערנע

די טעאָרעטישע אַרטיקלען וועגן אַנאַר:
כיזם ,האָט אויך מיטגעאַרבּעט אין דער
לאַנדאָנער אַנארכיסטישער פּרעסע--װאַר:
ייטער פריינד" און זזשערמינאל" .נאָכן
קעשעניעווער

פּאַגראָם

איזן ער אַרױס.

זאיבּער

אונזער

אויך געדרוקט.

איז

קראַפט"

(פ"ג

מאַקט

מייזעל ,ג"י  ,0191ז"ז  ,)902אַרטיקלען
וועגן

ליטעראַטור,

טעאַטער,

פּעליעטאַנען אאַז"וו.

געווען

פּרעסע,

אוין בּאַ:

קאַנט אַלס בּעלעטריסט ,און אַחוץ לִי=

מיט אבַּראָשור א"ט "ערנסטע פּראַגען".
קעגן די קאָסמאַפּאַליטיש:אַסימילאַטאָרל :אַזאַמלונג דערציילונגען א"ט ואין
שע טענדענצן פון דעט ײַדישן ראַךל :שטראָם פון לעבּען" (נ"י ,)9091 ,װאו
קאֲליום און זינט דאַן זיך אַלץ מער ער שילדערט ,אמת ניט גאָר אָריגינעל,

דער ,א"פּ ה .אַרדיטשעװ פאַרעפנטלעכט.

| זערגעענטערט

צום ראַדיקאַלן ציוניזם,

אָבּער

מיט אַזיכערער

האַנט

און מיט

הגם אויך ניט איבּערגעריסן זיין מיט:
אַרבּעטערשאַפּט אין די אַנאַרכיסטישע
צייטשריפטן ,וי חפ ,א .שיי ,חפרייע גע:

סיוזשעטן דאָס יידישע אַרבּעטערלעבּן
אין אַמעריקע ,בּאַהאַנדלט דפיּראָבלאָפ 

זעלשאַפט" ,  6091צוזאַמען מיט מ ,קאַץ

מען פון ליבּע און גליק; אוֹן הגם ער

און

ד"ר חיים זשיטלאָװוסק"

(?) מיט:

רעדאַקטירט דעם ערשטן אַרגאַן פין די

סאָציאַליסטן ט=עריטאָריאַליסטן,

דאָס

װואָכנבּלאַט עדאָס פאָלק" אין פילאַדעל:
פיע ופעבּרואַר--יוני) ,אָנגעשריבּן אויך
| באַּראָשור 

זבּצלאָל--די אידישע קונטט=.

שׁוֹל אין ירושלים" ,זיך אויך בּאַטײליקט
אין פאַרשיידענע אַנדערע צייטשריפטן
וי ,צוקונפט? (צ"א קאַפּיטלען פון זיין.
גרויס ווערק איבּער סאַציאָלאָגיע) ,זשיט?

לאָװוסקיס װדאָס נייע לעבּען" ,חליטעראַ:

טור און לעבּען" ,חדער טאָג" ,חדי צייט"
א .אַנד .,האָט געשריבּן פּובּליציסטישע
אַרטיקלען ,אין װעלכע געבּראַכט צום.

טיפער ליבּשאַפּט ,דורך אינטערעטאַנטע

איז אין זי ניט פריי פון אגַעוויסן פּוֹב=

ליציסטישן טאָן און סאַנטימענטאַליזם,

האָט ער אָבּער פון דער אַנדער זיט
אין זיינע סקיצן און בּילדער אַרײגגע:
טאָגן דעם מעדיצינישן עלעמענט פון
פאַּראַקטיצירנדיקן דאָקטאָר .,אין זיין
דראַמע פפאַר אירע .קינדער" (אויפגע=
פירט

געװאָרן

אין יאָר 7191

אין ג"י

מיט מאַדאַס בּערטט קאַליש אין דער
הױפּט:ראָלע) ,װוי אויך אין זיין לעצטער

דראַמע קדער שטורעם פון אַ גשמה"

(געשריבּן אין ענגליש) שפּיגלט זיך אֲפֹּ.

די פּטיכאַלאָגיע פון דער יידישער רע

װאָלוציאָנערער בּאַװועגונג אין אַמעריקע 
אין איר שטורעם :און דראַנגפּעריאַד.,
אויסדרוק זיין ליידנשאַפטלעכן טעמפע:
ראַמענט און הויכן איידעלן אידעאַליזם - ,ווערט געמאָלט די דעמאָלטיקע יידישע
סאַציאָלאָגישע שטודיעס--וועגן אַנאַרכיזם ,אינטעליגענץ אין נ"י ,קומט צו אגַאַנץ
סאָציאַליזם ,ציוניזם ,בּאַלשעװיזם ,ויאָס דראַמאַטישן אויסדרוק דער גײסט פון 
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תּקופה מיט

יענער

שטימונגען.,

אירע

אידעאַלן און אַנטטױישונגען.
דראַמע

חדער

אין זין
שומרוגי"

לעצטער

(בּאַאַרבּעט אויך אַלס ליבּרעטאָ פאַר אַן

אָפּערע,

פון בּאָריס לעװינסאָן)

מוזיק

האָט ז .גענומען אַלס טעמע די מורא

פאַרן יידישן אונטערגאַנג און דעם דראַנג
צו קעמפּן פאַר דער יידישער

אויפלע:

בּוֹנג ,אַריבּערטראָגנדיק פדּיראָבּלעם אין
דער סביבה פון דעם

גוססן שומרונישן

שבט--.זיינע .זגעקליבּענע שריפטען" זײ:
נען אַרױס אין  3בּ .א"ר פון י .ענטין
| (אַרױסגעגעבּען פון ד"ר ה ,ז .פּובּליקײ?

שאָן קאָ ,נ"י )4291 ,מיט לענגערע אָפּ

שע צייטשריפטן .בּיז דער מערץ:רעװאָלו?

ציע געלעבּט אין מאָסקװע ,וואו געווען 8
אָנגעשטעלטער אין אבַּאַנק ,דאַן אַרײן
אין צ"ק פון זבּונד" ,געשיקט געװאָרן
קיין קיעוו ,אוֹנטער דער אוקראַינישער
נאַציאָנאַלער רעגירונג געװען געהילף
פון מלוכה:קאַנטראָלער 9 ,אַריבּער

צו דער רק"פּ,
|
זאָלאָטאַרעװמקי יצחק (איזידאָר
) געווען לאַנגע יאָרן
(אַרום 3781
אוַמבּאַדײטנדער אַקטיאָר אין אייַדישן
|

פּטראַעװויאנץַ=
טער

אין אַמעריקע798 ,

פאַױפאַסט זיין ערשט טעאַטערשטיק
חדער יידישער װאָלונטיר?-9981 ,דאָס /

האַנדלונגען פון ד"ר ח ,זשיטלאָווסקי--
טעאַטערשטיק עדער ידישער מאַרט
,
,
"
ר
ו
ח
ּ
ב
=
ה
ב
י
ש
י
ר
וועגן ז--ס נאַציאַנאַליסטישן אַנאַרכיזם י רער אָדער דע
װאָס
פון ש ,יאַנאָוסקי--װעגן ז  --ס אָנטײל

אין דער יידישער ראַדיקאַלער בּאַװעגונג
און ד"ר מכאל קאַהנס כאַראַקטעריסטיק
פון ז .דעם מענטש,
,

11ע; ה ,בּורגין ,ד
.י
.,

דער .יידישער

די

צײט",

1ע4 01/

אַרבּײטער

12911

בּעװועגונג?{

בּ ,צ ,גאָלדבּערג,

י ,ענטין,

,טאָג?

פון

; ,לעבּען און וויסענשאפט",9 ,

זאָלאָטאַריאָו
+

געשיכטע

פון

|;

א( .אֲרוֹם --. 0881

) אַלס .סטודענט פון יורידישן

/פאַקולטעט אין קיעוו געווען אַ מיטגליד
פון דער יידישער סטודענטישער אָרגאַני?
זאַציע ,לכתּחילה געשטאַנען גאָענט צו
דער אידעאָלאָגיע פון דעם שפּעטערדיקן
ציוניסטישן סאָציאַליום און זיך בּאַטײ:
ליקט אין די סטודענטישע

ציוניסטישע

קרייזלעך ,אַרום  2091צוגעשטאַנען צו
דער בּונדישער גרופע חפרייהייט" ,א"פ
א .אַלעקסאַנדראָוו זיך שפּעטער בּאַטײליקט
אין די אָרגאַנען פון קבּונדײ אויף רוסיש

(צ"א געשריבּן פּאָליטישע אַרטיקלען אין

080ס) ,)6

אויך אין פקטעת  082.און.

מאַנכע פון זיינע אַרטיקלען זיינען אויך אי:
בּערגעזעצט געװאָרן אין די יידישע בּונדי:

איז מיט גרויס ערפאָלג געגאַנגען אין
נ"י צוויי סעזאָנען נאָכאַנאַנד און איז

שפּעטער געשפּילט געװאָרן אויך אין
יידישן טעאַטער אין אײיראָפּע .זינט דאַך -

איז ז ,געװאָרן דער הויפּט :ליװעראַנט '
פון דער יידישער מעלאָדראַמע און האָט
אָנגעשריבּן אָדער בּאַאַרבּעט איבער

 0שטיק ,כּמעט.אַלע---שונדפּיעסן פון

דעם שניט

לאַטײנער  --הורוויטש ,פול

מיט גוזמאות און הפקרות .ער האָט דער

ערשטער אַרױפגעבּראַכט אויף דער ידי
שער בּינע די חווייסע שקלאַפינס" און
די סאַמע נידעריקע אונטערװעלט; אַלס
גוטער קענער פון דער בּינע ,מיט גע=
וויסע פעיקייטן פון אַ דראַמאַטורג; ניט
אָן אַ חוש פאַר פאָלקסטימלעכקייט ,פאַר?

שטייט ער די מלאכה פון שטאַרקע סיטואַ?.

ציעס ,װאָס צייכענען

אויס זיינע פּיעסן ,י

וועלכע דאַרפן אויך שטענדיק זיך אױסלאָזן
מיט אַ מוסר?השכּל לויט דעם שולחן:ערוך
פון דער מעלאָדראַמע ,בּ .גאָרין פאַר?+

צייכנט פאָלגנדיקע טעאַטערשטיק ז--ס:

|וזאברהמעלע מנגן" ,חדי יידישע זאַזאַז,
קדער

כּל-בּוניק

אָדער.

יידן

און

()33
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אליבּע

;די מאַמע" ,זאָנקל סעמס קעבּין"

און פליכט",

/סידי פּלאַם'. ,

חדער קיניג פון ליבּע" ,חדי קראַפט פון
נאַטור"6 ,בּלינדע ליבּע" ,זאַ מיידלס גו=

ּערז? ,).די בעלס אָדער די ערמאָר?.
(איב
דונג פון אַ פּוױלישן יידן" (בּאַאַרבּ),
אלואי דער עלפטער? באַאַרבּ ,).װדאָס טער נאָמען" ,אדאָס רעכט צוֹ לעבּן" ,װאַ
אָדער דאָס שרעטעלע" /מיידל אָן אהאַַרץ" ,חגעזעץ פון נאַטור",
גליקסקינד
פון מעסקאַע (איבּערז)" ,דער חרם -װדאָס לאַנד פון טרערן" ,זאיידעלע הער?
צער" ,קיעדער פרויס פאַרלאַנג" ,זדער
עשמשון הגבּור"
אין בהיתמק?דש",
פּרײז פון אגַט" ,די װעלט פון זינד",
(איבּערז/ ,).כלי:זמר" ,חדי משומדת",
שפאבי ראַמאַני? ,שדער בית:המדרש זדאַרף אפַרוי דערציילן ?"  --זינט 3291
זיינען אויפגעפירט געװאָרן ארַיי נייע
אונטער דער ערד אָדער די ידישע
מעלאָדראַמען ז--ס ,װי װאַ מאַמעס אָפּי
שטראַסנזינגערין" (בּאַאַרבּ ,).דער בּדחן",
+אַדעלע" ,חדער מאָדערנער קין און פער", ,דאָס אָרעמע רייכע יתומהלע",
;דער ערגסטער מענטש אין דער וועלט",
|בל", ,דער אמת" (ראָמאַנטישע טראַ-
ה
זדי .יידישע אַננאַ קאַרענינאַ? | ,קאַ פאַרקויפטע נשמה" ,זקייטן פון לי. +
געדיע),
בּע" ,װאַ מאַמע פון דער וועלט" ,פאַ קרבּן
קשבּת קודש" ,אדער גר" ,זאַמעריקאַנער
פון אַ שוועסטער"? ,שינע חלומות",
גליקף ,זאבּאלע אשכני" ,חשטילע
זיעדע מאַמע"? ,די דריי כּלות" א .אַנד,

-חתונה" ,אדער מאַמעס מאַן" ,שדי רע*

װאָלוציאָן אין רוטלאַנדײ ,שהערי טאָו",
חדי ווייסע שקלאַפן" ( ,)9091װדאָס צוויי:

בּ ,גאָרין, ,געשיכטע

 }1יז ,712--612 ,41
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טע וװיב" ,עדי זינדעריף" ,זקאָרטן?.,
אקינדער אָדער פאַר די עלטערנס זינד".,

--

|) געבּ .אין ווילנע ,בּאַקו:
מען אגַוטע יידישע דערציונג ,אגַעװיסע
צייט געהאָט בּאַזוכט די אָרטיקערֹעֵאֵל:
שול ,שפּעטער אַװעק קיין פּאַריז ,וואו
פאַרבּראַכט דריטהאַלבּן יאָר און געהערט

חפאַרקויפטע ליבּע" ,קדי עגונה" ,שאויף
דער עלטער" זגעלט ,ליבּע און שאַנדע",
אליידנשאַפט",

פון אידישען טעאַטער" ,

,זיי ערלעך" (קאָמעדיע),

די גרינע מאַמע" ,חדי אומגליקלעכע".,

ײװאָלף און שעפעלע" ,זדער איינציקער | .אויך לעקציעס אין דֹעֶר סאָרגאָנע .נאָך -

| זון" ,אדיימאָנדס" ,חדי יידישע פאָן אָדער
מיין

נאַציאָן",

,ליידיס פוירסט" ,פדי |

יידישע פיר הונדערט" ,װהאָם סװיט
האָם? ,זבּת ציון" (אָפּערעטע) ,חדי איי?
זערנע

האַנט",

יונגלװוײיז געשריבּן אין יהמליץ"

שגעדעמעדזשטע

קי?

דער" ,חדי לעבּעדיקע יתומים" ,װדער
! יידישער מאַרטירער אין אַמעריקע",

אדער שליסל פון ליבּע" ,חדער פּרײז
פון ליבּע" ,זדאָס רויטע ליכט" ,װאַ דאַנק
פון קינדער" ,ײדעם טײװלס מאַכט",
חסוזי בּרען" (קאָמעדיע) ,קדאָס גאָלדע:
נע שטייגעלע" ,שוען מאיַידל ליבּט",
זדער לויב און די פרוי" ,חדער אַמערל?
קאַנער פּרעזידענט" ,פדער חתונה?רינג",

חהצפירה",

6881

געאַרבּעט

אין

און

דער

רעדאַקציע פון ?היום" אין פּט"בּ ,דער:

הױפּט א"פ זקף גדול 7881 .אַװעק קיין .
לאָנדאָן ,וואו געהאַלטן אַ דרוקעריי (אין
דער דרוקעריי

האָט זיך געדרוקט אויך

אדער ארבּייטער פריינד") ,צוזאַמען מיט
בּ .פייגענבּוים אָנגעשריבּן די סאָציאַלי:
סטישע בּראָשור זהגדה של פּסח" (אַרױס=
געגעבּן פון "בּערנער סטריט קלוב",
לאָנדאָן

ריקע,

,)8881

דאַן אַװעק

זיך בּאַזעצט

קײן אַמע?.

אין שיקאַגאָ,

די

ערשטע צייט געשטאַנען נאָענט צו דער
יידישער אַרבּעטער-בּאַװעגונג ,געענדיקט
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דעם יורידישן פאַקולטעט פוֹן דעם אַר?
| טיקן אוניווערסיטעט ,זיך אויסגעצייכנט
אַלס פּאַליטישער רעדנער און אַדװאָ?

קאַט ,אַ געװויסע צייט אויך פאַרנומען
ידי שטעלע פון אַ פּראַקוראָר .אין שי
קאגאָ רעדאַקטירט עדעם אידישען קור?
יער" ,קדאָס יידישע טאַגעבּלאַט" (שיקאַ:

גער אױסגאַבע) ,אדעם

אידישען

רע:

קאָרד" א .אַנד 1191 .אײנגעלאַדן גע:
װאָרן קיין נ אַלט רעדאַקטאָר פון
| איידישען טאַגעבּלאַט" ,שפּעטער געווען
אַ געוויסע צייט רעדאַקטאָר פון דעם
ציוניסטישן אַרגאַן קדאָס אידישע פאָלק",
דערנאָך מיטאַרבּעטער פון ;מאָרגען
זשװוױנאַל ,וואו ער האָט צ"א פאַרעפנט:
לעכט  4291אַ גרעסערע אַרבּעט פדער
מענש און זיין וועלט"  --אַ פּאָפּולערע
אָפּחאַנדלונג איבּעו די הױפּטפאַקטן פון
דער ציװיליזאַציע אין צוזאַמענהאַנג מיט
דער יידישער געשיכטע .לעצטנס ווידער
רעדאַקטאַר פון ,דעם אידישען קוריער"

טיק בּיי פּריװאַטע לערער  --אַלגעמײ:
נע לימודים ,בּאַקומען מאַטורע , פון
קינדווייז אויף אַרױסװײזנדיק מװויקאַ :
לישע פעיקייטן ,שטודירט א קורצע צייט .
אין איטאַליע ,ווין און  9091געענדיקט
בּערלינער קאַנסערװאַטאָריע און בּאַקן
מען פוֹן דער פּעטערבּורגער קאָנסער= 
װאַטאָריע דעם טיטל פרייער קינסטלער,
געווען חזן ראשון אין דער װאַרשעװער

שול חסיני" -- 22--3191 ,אין דער גרױי:
סער שול אין ראָסטאָװ=דאָן ,וואו געגרינ.
דעט אחַהזמיר" ,דאַן פאַרלאָזט רוסלאַנד,
אַ געוויסע צייט געווען חזן אין ווילנער
קאָרשוֹל ,אין בּיאַליסטאָק און לאָדז ,זינט .

 5291חזן ראשון אין דער חצענטראַל:סינאַ:
גאָגעײ אין ליװערפּול---.האָט פאַרפאַסט אַ
ריי סינאַגאָגאַלע קאָמפּאָזיציעס ,אויך אויף
די לידער פון מאָריס ראָזענפעלד ,אברהם
רייזען א ,אַנד ,,אַרױסגעגעבּן אַ זאַמלונג
זמירות און סקאַרבּאָװע ניגונים א"ט

חמנגינות ישראל" און צונויפגעשטעלט 
אַ חונישן סידור א"ט ותּפילת אליה'/
װאָס פּאַשטײט דערהױיפּט פון קאָמפּאַ:

אין שיקאַגאָ .האָט געשריבּן אַדער
איבּערגעזעצט אויך אַ גאַנצע ריי צי2
יטונגסראָמאַנען ,פון װעלכע עס זינען זיציעס און רעטשיטאַטיוון אייגענע און
רײ
פון זיין פאָטער ,פאַרעפנטלעכט אַ
;אין מוכפאָרם אַרױס ,די װעלט-בּאַנדי:
אַרטיקלען אוֹן רעצענזיעס איבּער מוזיק
יטען ,חדי שװאַרצע האַנד" ,צ,ווישטן ליעבּע
און מיליאָנען? .איינער פון די פּיאָ- :אין זהצפירה"( .פשרטוטים מוסיקליים"),
 ,614808032401/בּיאַליסטאָקער זדאָט
6
ניערן און הױפּט-פאַרטרעטער פון דער

יידישער קאָנסערװאַטיװער פּרעסע אין
|
אַמעריקע,
ישראל

חכמי
געשיכטעגוב2א

באמריקאן

פון דער
-

אידישער

|ה . בּורגין, ,די
ארבײטער בּאַװֹע*

|

זאַלודקאָוטקי אליחו (---6881
) געבּ ,אין מייצעד ,גראָדנער
-געגנט ,צו  32יאָר אַריבּערגעפאָרן קייןקאָליש ,וואו זיין פאָטער ,ר' נח לידער,
 -איז אָנגעקומען אַלס שטאָט:חזן ,גע

| לערנט ש"ס און פּוסקים בּיים קאָלישער
רב ר' שמשון האָרנשטיין און גלייכציי,

,נייע לעבן",

לאַנדאָנער זאידישען עקם5

פּרעס" ,קווילנער טאָג" א .אַנד,

זאַלקינױ
5

--

יעקב מ=איר

(1וזע61/

) געבּ .אין קאָבּ/ .

רין ,גראָדנער גובּ ,,װײסרוסלאַנד,

זיין

פּאָטער ,מרדכי:יהודח:לייבּ ,אאַָנגעזעש
ענער געבילדעטער סותר ,האָט ,זיך

מתיחס געווען מיטן בעש"ט און מיטן
דריסער רב ר' מענדעלע דון יחיא ,פון
אַ בּאַרימטער פּאַרטוגאַלישער פּאַמיף
ליע; די מוטער  --אַן אוראײיגיקל פון
לובליגער לת ר' משולם זלמן אשכּנוי,

ר 1301

2032

זאַלקינד

װאָס ציט איר יהוֹס פון שער אפרים | ,דער דורך אים געגרינדעטער לאָנדאָנער -
מהרש"ל ,תּוספות יום:טוב ,רש" .בִּיז
בּר-מצווה געלערנט אין חדר און אַלגעצ | גרינדעט
מיינע לימודים בּיי אַלערער ,געשמט קונגסקאָמיטעט" צו קעמפּן קעגן דער
 פאַר אַן עילוי 2 ,יאָר געװוען אין װאָז 'רעקרוטירונג פון די רוסישע יידן איןלאָזשינער ישיבה ,דאַן עקסטערן ,גע :ענגלאַנד ,קעגן זשאַבּאָטינסקיט לעגיאָן?- +
אחוזה (פון  07מיטגלידער) 6191 ,גע=

דעם לאָנדאַנער װפאַרטײדי=.

ענדיקט אַס-קלאַצ
סיקע.

.

 -פּלענער און כּכלל אָנגעפירט אשַטאַר=

|ע אַנטימיליטאַריסטישע אַגיטאַציע ,זינטֹט
ק
 0צוגעשטאַנען  צום אַנאַרכיזם,
אָנגעהױבּן צו שרייבּן נאָך אַלס גל

פּראָגיגן?6

נאַזיע = ,שפּעטער

| = שטודירט

אין

! בּערלין ,מינכען,

(אין העבּרעיש) * ,פּאַרעפנטלעכט

בּערן ,זשענעװע.
-פילאָלאָגיע ,פיי -

ערשטע

אין

זאַכן 0091

זיינע'

חהצפירה" און -

/דראָהאָגיטשער צייטונג" ,זינט דאַן אָפּ

געדרוקט בּיי  0001אַרטיקלען ,קאָרעס= -
לאָסאָפיע  ,געשיכ.
טע ,ליטעראַטור,
פּאַנדענצן .,דערציילונגען אאַז"װ אין.
פּאָליטישע עקאָנאָמיע ,פיל זיך אָפּגעגעבן .די פאַרשײידנסטע צייטשויפטן אין העב?=
מיט תּלמוד און חכמתישראל 4091 ,בּאַקומען
פון קרוב.

אין גלאַזגע אַגראָנאָמיע און נאַ:

כע ( 31נומערן) און טעגלעכע ( 63נו=

דעם טיטל ד"ר ,לינגװיסט

 0שפּראַכן ,אַלטע און נייע 5191 ,שטו;
דירט

 -ר עיִש,עיִש,

יידיש ,דייטש ,רוסיש ,ענגליש,

פראַנצויזיש און שפּאַניאָליש ,אַלײן רע=

דאַקטירט אין לאָנדאָן  6191די וועכנטלע?

מערן) טאידישע
 .נ|אַלראַדיקאַלער
שער ריכטונג,
מיטאַרבּעט פון

שטימע" ,מיט אַנאַציאָצ.
און אַנטימיליטאַריסטי.
בּיי דער נאָענטסטער.
א .װעװיאָרקאַ און ד"ף

טורוויסנשאַפּט --- .נאָך פון דעם פרום=
משכּילישן און חיבּת צ;יונדיקן עלטערב?
הויז נאַציאָנאַל געשטימט ,פּראָפּאַגאַנ
דירט דעם ציוניזם אין מינכען צוישן
דער ידיש:דייטשער סטודענטנשאַפט | א ,מאַרגאָלין (טיראַזש איבּער .{ )0003
און געזוכט זי צבוּאַקענען מיט דער  32--+0רעדאַקטאָר פון דעם אַנאַרכאָ.

העבּרעישער

אין דער

ליטעראַטור,

שווייץ געגרינדעט ציוניסטישע פאַראײ2
נען ,בּיבּליאָטעקן און כֹּשׁוֹ'ע סטודענטג?

|

קיכן אַלס קעגנגעוויכט קעגן דעם אינ:
יפלוס פון די אַסימילאַטאָריש?סאָציאַליפ.
סטישע יירוסישע גאָרקיכן" | ,געגרי.?1
דעט

דעם

סטודענטנפאַראיין

חקדימה".

קאָמוניסטישן אָרגאַן ?דער אַרבּײטער?
פריינד" בּיי דער מיטאַרבּעט פון ר .ראָקער.,
װֹאָלין ,ד"ר מיכאל קאָהן ,שלמה בדּוןֹה.,
ש .לינדער ,װרוו,בּטשינסקי א .אַנד( ,טי=
ראַזש  ,)0002אַרױסגעגעבּן אין יידיש :שדי.
צוקונפט פון ארץײישראל" (איבּערזעצונג.
פון פּראָפ .א .װאַרבּורג ,לאָנדאָן  ,7091ז"ד
קאָלאָניעס אין ארץי |

|; ;)73די אידישע
אין בּערן ,נאָכן קעשעניעווער פּאַגראָם
געגרינדעט דאָרט .אַ זעלבסטשוץ:גרופע  -ישראל" (לאַנדאָן  ; )4191זאַנאַרכיזם אוך -

און געלערנט זי שיסן און גימנאַסטיק - ,אָרגאַניזאַציע" (איבּערז .פון ר .ראָקער,
| =שפּעטער אין לאַנדאָן אַגטװיקלט אַ שטאַר? | לאָנדאָן  ,2291ז"ז  ;)84חטענות געגען
| קע טעטיקייט פאַר ציוניזם און העבּרעי-
שער דערציונג 4191 ,געפאָרן קיין א"י

און געקויפט קערקור און

דראבֿיה פֿאַף

אַנאַרכיום"

(איבּערז,

פון דזש ,בּאַרעט.,

לאַנדאָן  ,2291ז"ז  ;)04פװערטער פון
אעַרציהער" (איבּערז ,פון ס ,פאָר ,בּוע=

1033

זאלקינד

איבּער  001זיז);

נאאָיסי*רעס,
מאָראַס אינזעל"

/ד"ר

(דערציילונג פון הער

כּערט אועלס ,אַלס בּײילאַגע צום װאַר?
בייטער פריינד") ;אין העבּרעיִש :איציאת
מאצַררים"--אַ קינדער:פּיעסע (לאַנדאָן .,)7091
יי

אַריגינעלצ .און

קינדער-פּיעסן

(ווערן

איבּערגעזעצטע

אָפט

אויפגעפירט

אין שולן און תּ'ת) און בּיכלעך אין.
פ"ג חתּושיה" ,זִבּשתּים  --משחק חגוכבּיז
(לייפּציג  ; )2291אין דייטש :חדי פּשיטתא
צו שיר השירים" (ליידען  ,)5091איבּער:

זעצונג פון ליליענפּלומס עפינף מאָמענטן
אין לעבּן פון משה רבּינו" (ציריך,)6091 ,

1034

יידישע אויסדרוקן און ווערטער ..דער
2טער בּ .פוֹן דער איבּערזעצונג---סדר
זרעים--איז

צוליב פינאַנציעלע

שווערי?

קייטן נאָך ניט פּאַרעפנטלעכט .פון די
אַנדערע נאָך ניט פאַרעפנטלעכטע אַר:

צעטן ז--ס איז צו פאַרצײכענען :אַ

זאַמלונג פון אָריגינעלע לעגענדעס אין
העבּרעיִש אזט זבּראשית" ,אזַאַמלונג פון
העבּרעישע טעאַטערשטיק פאַר קינדער,

אַגרעסערע

היסטאָרישע

אָפּהאַנדלונג.

וועגן געלן פלעק ,העבּרעיִשע איבּערזע:
צוגנג פון מאָליערס חדער קאַרגער" ,אַ
סידור פאַרן שולן מיט

היסטאָרישע און

אַ גרויסן װערט האָט זיין גרויסע וויסג,
גראַמאַטיקאַלישע בּאַמערקונגען און אַן
שאַפּטלעכע אַרבּעט אדי געשיכטע פון אַרײנפיר איבּער דער געשיכטע פון
די יידישע דרוקערייען" (אויך פון יידישן  .סידור ,,אזַאַמלונג פון פּאָליטישע לעגעב?
בּוכהאַנדל און בּיבּליאָטעק:וועזן) ,פון װועל?
דעס :אין ידיש-:חדי פילאָסאָפיע  פון
כער עס זיינען דערוויילע פאַרעפנטלעפט

| בּלויז די ערשטע  3קאַפּיטלען אין דעם
לאָנדאָנער חודש?זשורנאַל חרעגעטאַנס",
,0
װאָט װעדאַקטירט דעם +מלון
זרגוני---עברי" פון .א .ל ,בּיסקאָ און זיך
א|ָפּגעגעבן יאָרגלאַנג מיט דער איבּערזע:
צונג פון תּלמוד בּבלי אויף יידיש; פון

דער דאָויקער איבערזעצונג איז דערװיי:
הלע אַרױס דער 1טער כּ .חזברכות"
(אַרױסגעגעבּן פון בּ .וויינבּערג ,לאַנדאָן
|תּופּ"ב ,זיז  882אין פאַליאָ); זי אַנט?
| האַלט משנה און גמרא און בּאַגלײט
מיט אפַּירוש זניצליך פאַרן אָנפאַנגער.
אַזױ גוט חי פאַרן למדן" ,דערהויפּט
אויפן גרוגד פון רש"י ,אָבּער אויך אָנ:

ווענדנדים  -די פּאַסיקע דערקלערונגען
פון תוספות,

מתרש"א,

רבינר

יונה

אי

אַנד ,און אייגענע הערות אָדער חידושים;

די איבּערזעצונג איז אַגעטרײע ,גאָענט
צו דער טואַדיציאַנעל:לומדישער פאַר:
טייטשונג,

אין
אענוג

הגט

דער איבּערזעצער אי

זײן גרױסן װערק
 -געװואָרגט

מיט

אַנאַרכיזם?,
)61

אין דייטש
060051081

6606טזז1
 66א ,.אַנד. ,

אַרבּעט אוֹיף דער געשיכטע

סּום

פון דער

צענזור פון דער קירך און דער אינקוי:
זיציע ,איבּער יידישע ספרים ,דערהויפּט
אויפן גרונד פון דעם (איבּער  004זייטן)

גרויסן כּתבייד ,װאָס געפינט זיך אין

פּאַריזער בּיבּליאָטעק (װאַריאַנטן אויך.
אין רוים און בּאַלאַניע) פון אַן אַלטן
צענזאָר ,אצַפתער ייד ,אתַּלמיד פון
אריז"ל און דערנאָך אַ משומד ,וועלכער
ווייזט אָן ,וועלכע ערטער דאַרפן אויס:

געמעקט וערן אין יעדן ספר (דער דאָ:
זיקער וויכטיקער

און אינטערעטאַנטער

כּתכייד איז ניט געוען בּאַקאַנט די

היסטאָריקער פון דער צענחר א .בֹּער.
לינער ,וו .פּאַפּער ,װאָס מינערט שטאַרק
דעם ווערט פון זייערע אַרגעטן),

פוך

הֹבּני היכלא.,
זיינע פּסעװדאָנימען:
מיזה ,דושיי עמעס ,ד"ר סאלינפאַנטאָ

א .אַנד .טעטיק אין דער אַנאַרכיסטישער /

ניט געװען
פּראָפּאַגאַנדע ,וואויגט אין הארגייט ,אַ-
גאַרניט צ{כטי ! קוראָרט לעבן לידס,

-
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זאַמאָשטשין פּלמיאל (כ"א תּמוו

6301

|

זדעם קליינעם װעקערי,

;דער קלייגער

 )9091--- 1געבּ .אין אָדעס בּיי פאַר | :יודישער בּיבּליאָטהעק" ,װאַרשעװער זיודי=
מעגלעכע עלטערן .פון  21יאָר אָן בּאַ :שען פאַמיליען קאַלענדער"  4981א ,אַנד,

זוכט די קאָמעױץ:שול ,גליכצייטיק גע:
לערנט אין משך
פון  5יאָר העב:

רעיש

|

בּיי פרץ

סמאָלענסקין,

ע}

|

אָר

אין' /דעם

מאָדישער

צו

דירן
טור

אַװעק

אַרכיטעק:

טעכניקום ,אָבּער
צוליב דעם פאָטערס שלעכטע געשעפטן

ניט געענדיקט

אָפּגעבּנדיק די פרייע

צייט דער ליטעראַטור,

טעראַטור -און איז געשטאָרבּן אין וין

און  | 0781כּמעט אינגאַנצן אפַאַרגעטענער ,הגם ער

צוריקגעקומען קיין אָדעס ,וואו זיך פאַר:
נומען מיט מסחר,

סטיל

און דער

פּבְליצַי-

געווען צו הינטערשטעליק פאַר די נייע
פאַױמען פון דער יידישער פּאָעזיע ,און
די לעצטע יאָרן פון זיין לעבּן האָט ער
זיך שוין ניט בּאַװיזן מעױ אין דער לי+

פַּאֲלִיל

זיין שטודיום

יד",

אָבּער דער

אַלט=

סטישער תּוך פון זיינע לידער איז שוין

קיין בּערלין שטו:
אין

איבּערגעזעצט אבַּיכל א"ט ענייע זאַקאַל
נעס" (אָדעס 5981 ,שפּעטער האָט 
ער אויך געדרוקט אײניקע לידעף .

אַ געוויסע צייט

האָט ער ,ווייזט אויס ,אויך געוואוינט אין
װאַרװאַראָווקע ,כערסאַנער גובּ ,,וי סיאיז
צו זען פון זיין קאָרעספּאָנדענץ אין חקול
מבשר"  ,1781נוֹמ ,14 .האָט געשריבן
אַסך אַרטיקלען אין ;המליץ" ,װהכּרמלײ
א ,אַנד ,,אויך העברעישע שירים אין

חהבּוקר אור" און /האור" ,די הױפּט:
טעטיקייט אָבּער אַנטװיקלט אין ייריש

האָט אין דעט אָנפאַנג פון
עפּאַכע פון דער ידישער
געשפּילט אין .איר אגַעוויסע
איינער פון אירע עױלעכסטע
דוקטיווסטע פאָרשטייער,

דער נײער
ליטעראַטור
ראָלע אַלס
און פּראָב

ספר זכּרון 1104 008 041 ,רבי קצין ,אי
,יוד ,פאָלקסגיבּליאָטעק* ; בּאַסינס ,אנטאָלאָגיע* |*

זאַמעטקין ט ,אַרוֹם == 0681
) געבּ .אין אָדעס ,געהערט

דאָרט צוֹ דעם ערשטן קריול ידישצ.
רעװאָלוציאָנערן ,װאָס האָט זיך אָרגאַ
-ניוירס

81--7781

און זיך בּאַטײליקט מיט דערציילונגען,
סקיצן ,אַרטיקלען און שירים אין חקול
מבשר? ,װװואַרשעװער יידישער צייטונג",
געלייט רוסיש און
ן
לעמבּערגעף זישראליק" .אין די יאָר |סאָציאַליזם , צו?
 6881--5איז ער צוליב פאַרשיידענע
ליב פּאָליטישע

סיבּות ניט אויפגעטרעטן אין דער ליטע:
טעמיםאַװעק2881
און פאַרשפּױײיט
צווישן יידישע יוג,

ראַטור,
שירים

דאַן װוידער אָנגעהױיבּן צו דרוקן

אין ספּעקטאָרס

,הויזפריינד?

און

ץפאַמיליען:פריינד"( .וואן עס צייכענען.
זיך  4ט זיינע גאַנץ ג' "ונגענע זבּילדער

פון לעבּעןי) ,ש"ע--ס זיוד ,פאָלקסבּיבּליאָ:
 -טעק"

(אַ געגראַמטע יקאַמעדיע

אין איין

אַקט ינאָר דאאָקטאָר")/ ,דעם יודישען

וועקער" (אַגרוסע פּאָעמע זשמע ישראל"),

קיין

ראש

אַמעריקע

פון דער

צווייטער גרופּע עם:עולם ,יאָרנלאַנג געאַר:
בּעט אלס העמדל-נייער ,געשפּילט אַאָנגע=

זעענע ראָלי :אין דער יידישער אַרבּעטער:

בּאַוועגונג אַלס איינער פון אירע פּיאָניערן,
געװען פון די הױפּט:טוער פון דעם
;זעלבּסטבּילדונג:פאַראײין"  --איינער פון

-
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די ערשטע יידישע ראַדיקאַלע אָרגאַני
זאַציעס אין נ"י ,װאָס האָט זיך געגרינ*

דעט אַרום  3881און עקסיסטירט נאָר אַ

קורצע צייט; געווען פון די פּאַפּולער:
סטע און בּאַליבּטסטע סאָציאַליסטישע
רעדנערס ,צוערשט אויף רוסיש  --אין

בּער  0091עטלעכע חדשים .האָט גע=
שריבּן פון צייט צו צייט אויך אין אַנ+
דערע צייטשריפטן ,דאָס רוֹב אויף סאָ:
ציאַל :עקאָנאָמישע טעמעס ,אויך ועגן
די אַקטועלע פראַגן פון דער אַרבּעטער?

בּאַװועגונג אאַז"וו ,האָט איבּערזעצט אויף

אַזױ:גערופענעם קרוסישן פּראָגרע | :יידיש דעם בּאַרימטן סאַציאַלן ראָמאַן פון
דעם
טשערנישעווסקי חװאָס טוט מען?"
טיוון פאַראיין" און דאַן אויך אויף יידיש,
ה ,בּורגין, ,די געשיכטע פון דער אידישער
איינער פון די הױפּט:דעבּאַטאַנטן מצד
בּ .װײנשטײן, ,פערציג
אַרבּײטער בּעװענונג";
?
זי סאַציאַל:דעמאָקראַטן קעגן די אַנאַר
יאָהר אין דער אידישער אַרבּײיטער בּאַװעגונג"ג
ך
י
כיסטן ,אַלס לעקטאָר אַרומגעפאָרן או
פ,אָרװערטס":52 ,יעריקער יובּילײינומער,
צוליב פּראָפּאַנאַנדע איבּער אַנדערע
| זאַמענהאָף לאזאַר (לודוויג) (וא51/
ט
שטעט ,אגַעוויסע צײט אַפּילו געלעבּ
- 95ש-ן )7191 51/געבּ .אין ביאַלי
?
ר
אין שיקאַגאָ און פילאַדעלפיע צו פאַ
סטאָק .זיין פאָטער ,מאַרקוס ,און דער
ד
י
שטארקן און אָרגאַניזירן דאָרט די י
זיידע ,פאַבּיאַן ,איינער פון די פּיאָניערן
ו
צ
שע אַרבּעטער :בּאַװעגונג ,געהערט
פון דער אײראָפעיִשער קולטור אביּןיאַז
ט
ָ
א
ה
דעם *קאָמיטעט פון די עלף" ,װאָס
ליסטאַק ,זיינען געווען לערער פון פראַנ:

 -אָנגעפירט די בּאַרימטע קאַמפּאַניע פאַר

הענרי דזשאַרדזש בּעת די װאַלן פון אַ
שטאָט:מער אין נ"י  ,6981זיך בּאַטײליקט
אין אַלע סאָציאַליסטישע קאָנפערענצן און
צוזאַמענפאָרן אין אַמעריקע ,אגַעוויסע
צייט אויך געווען אבַּאַאַמטער אין דער

;יידישער איבּעטער:פּעדעראַציע" ,װעל:
ר כע האָט געזאָלט פאַראײיניקן די יידישע
בא
יוניאַנס פון גאַנצן לאַנד ,גענומען אַ
ענטן אָנטײל אין דער ידישע סאַציאַ:

ליסטישער פּרעסע אַלס מיטגליד פון דער
רעדאַקציאָנעלער קאָלעגיע און מיטאַר:
בּעטער פון דער װאַרבּײטער ציטונג",
פון זאָבעגד בּלאַט" ,פון ,פאָרווערטס",

פאַר װעלכן צװזאַמען מיט אבּ ,קאַהאַנען
דורכגעפירט אַ פּראָפּאַגאַנדע=טור און
אקַויצע צייט ,נאָך דער רעױגנאַציע

פון אֵבּ ,קאַהאַן--דעם ערשטן רעדאַקטאָר
פון דעח צייטונג ,זי אויך רעדאַקטירט,
געווען אויך דער לעצטער רעדאַקטאָר
פון דעם וועכנטלעכן אָרגאַן פון די אַזױ?
גערופענע זחקענגורוס", ,דער סאַציאַל:דע

|צויזיש | און דייטש.

8

בּאַקומען די ער?

שטע בּילדונג אין בּיאַליסטאַקער רעאַל:
שול ,איז ער צו  51יאָר אַריבּערגעפאָרן
קיין װאַרשע ,וואו זיין פאָטער איז גע:
װאָרן פּראַפּעסאָר

פון דייטש ,צוערשט

און שפּע 

אװיעןטערינאַרן אינסטיטוט

טער  --אין אַ קרוינישער גימנאַזיע ,אַ
גאָר זעלטענער פּאַל אין צאַרישן רוס:
לאַנד,

שטודירט

מעדיצין אין װאַרשע?

ווער און מאָסקװער אוניווערסיטעט און
זינט  4881פּראַקטיצירט אַלס אויגנדאָק?
טאָר אין װאַרשע (און אין דער צוויש:
צייט אויך אין כערסאָן און אין גראָדנע)--,

צוליבּ דעם פילשפּראַכיקן

כאַראַקטער /

פוֹן זיין געבּױירנשטאָט ,װאו עס האָבּן
געהערשט  4לשונות  --רוסיש ,רייטש,

יידיש און פּויליש ,געקומען

צו דער

פון אַ אוניװערסאַלער

שפּראַך

אידעע

און לכתּחילה געטראַכט אויסצוניצן פאַר
דער דאָזיקער אידעע די טויטע שפּראַכן,
ספּעציעל העבּרעיִש ,דערנאָך זיך אָנגע=

הױבּן אָפּצוגעבּן מיט דער ידישער
מאַקראַטײ ,װאָס איז אַרױס זינט אָקטאָג .שפּראַך ,װעלכט זאָל דורך איר פאַר:

= 039

זאמענהאָף  -זאנגוויל

= שפּרײטונג איבער דער גאַנצער וועלט
|| זיין אַ בּאַזיס פאַר אַ אינטערנאַציאַנאַלער

שפּראַך ,  3יאָר געאַרבּעט אויף אַ יידי.
שער גראַמאַטיק- ,אָבּער סוף:כל=סוף.
געקומען צום געדאַנק ,אַז עדיק.סיסטירנ?
דיקע שפּראַכן קענען ניט דינען אַלס

יסוד פאַר אַ פאַרבּינדונגס?*שפּראַך צווישן

' 1040

| פראַנן ,אַ געוויסע צייטט געווען אַ ציוגיסט -
| און געגרינדעט אין װאַרשע איינע פון
די ערשטע ציוניסטישע אגודות חפריינד -
פון ציון" ,שפּעטער האָט ער רעזיגנירט
פון דער פּאָליטישער אידעע פון ציוניזם .
און  0091פאַרעפנטלעכס אַבּראָשוף 

צזאבּנותסתען | ,וואו ער האָט אַנטװיקלט

די פעלקער און ער האָט  8781אויסגע :דעם געדאַנק ו|ועגן דער נויטווענדיקייט
אַרבּעט אקַינסטלעכע שפּראַך אויף די
יסודות פון די מאָדערנע ראָמאַנישע

און .טעװטאָנישע

שפּראַכן ,אָבּער ערשט.

 7איז אים געלונגען צו געפינען אַ
פאַרלעגער פאַר זיין ערשטער בּראָשוֹר,
|וועלכע עֶר האָט פאַרעפנטלעכט אִ"פּ

צו רעפאָרמירן דאָס יידנטום ,צו רײגיקן -
עס פון די איבּעריקע חומרות און דער;
געענטערן עס צו דער ראַציאָנאַליסטי.
שער אױפּפאַסונג פּן .דער מאָדערנער

זאַנגװיל ישראל 1
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דאָקטאָר עספּעראַנטאָ .זינ
ט דאַן האָט1 .וזש )6 !/געבּ .אין לאָנדאָן אין
ז--ס שפּראַך בּ
אַקומען אַלץ אַגרעסערע פאַּאַמיליע ,װאָס האָט אױסגעװאַנדערט
פאַרשפּרײטונג
א
י
ן
דער גאַנצער װעלט .,פון פּױילן ,בּאַרימטער ענגלישער שריפט?
אַרױסשטױסנד
י
ץ
א
ַ
ל
ע
אַ-נדערע פּ
רוּון שטעלער ,זינט  2091בּאַטײליקט זיף
פון קינ
סטלעכע שפּראַכן ,װי װאָלאַפּיק,

און איז בּאמת געװאָרן אַ פאַקטאָר פון
אִינטערנאַציאָנאַלן פאַרקער מיט הונדער:
טער פאַראיינען אין אַלע לענדער ,מיט
יערלעכע וועלט:קאַנגרעסן ,מיט איבּער 001
צייטשריפטן ,און אַ ליטעראַטור (ז .אַלײן

האָט צ"א איבּערגעזעצט אויף עספּעראַנטאָ
קחלת ,האַמלעט א .אַנד) ,דער ערפאָלג.
פון עספּעראַנטאָ װאָט אָפּגעריסן ז--ן
|

-

פון זיין אַרבּעט

איבּער יידיש ,זיין יידיט /

שע גראַמאַטיק איז געבּליבּן ניט פאַר;
עפנטלעכט ,און ערשט אין  03יאָר אַרום
האָט ער ק
אליינעם טייל פון איר אויס:
| געניצט  אין אייניקע אַרטיקלען פאַר
א .ליטוויגס חלעבּען און ויסענשאַפּטײ 9091

 1נדע ,או א"פ  ,8ווְאו ער האָט אגב פאָר:

אויך אין דער ידישער

געזעלשאַפט:

לעכקייט ,צוערשט אַלס ציניסט און
זינט דעם 1ע קאָנגרעס אַלס טעריטאָג
ריאַליסט ,גרינדער און פּרעזידענט  פון
דער יט"א ,פּרעזידענט פון דער הפּושסן
 עו 4010018111/ 6/605און ערנפּרעזידענטפון דער

151ס,

43 689261

פון זייס

נע װערק ,װאָס האָבּן שאיַיכות צו יידן,
זיינען .אַלע איבּערגעזעצט אין יידיש,
פון זיינע דויאַמען זיינען אויף דער יידי:
שער

בּינע

אויפגעפירט

געװאָרן

אדער

קיניג פון די שנאָרערס" ( 5091אין יעקם.

(אַדלערס טעאַטער און אין ז--ס געגנ;
װאַרט) ,חדי קינדער פון געטאָ" (- .)4091
אַהייסער אָנהענגער פון דער יידישער

שפּראַך ,מיט א פאַרשטענדעניש פאַר דער
אידעע פון דעם יידישיזם ,האָט ער זיך
אינטערעסירט מיט דער יידישער ליטע/ :
ראַטור ,געווען פאָרזיצער אויף רי ערג/ :

געלייגט צו פאַרבּייטן דעם יידישן א"בּ
| =מיטן לאַטײנישן ; דער דאָזיקער פאָר?
שלאָג האָט געפיוט .צו אַ גרויסער דיסקן;
סיע אי אין ליטװוינס זשורנאַל אי אין ! אָװונטן לכּבוד מאָריס ראָזענפעלד און.
דער אַלגעמײנער יידישער פרעסע -- .זי

! האָט זיך אויך אינטערעסירט מיט יידישע

/

-

ש"ע אין לאָנדאָן ,געפּרווט אפילו האַלטן
אַרעדע אויף יידיש

לכּבוד דער װװילג.

/

10411
נער
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טרופע" .עהראָט

האוַמאָריסטישע
0

אויך געשריבּן.

פּאָעמע אין יידיש אין

(,641 /4835166

וואו

ער

האָט

מיטגאַרבּעט א"פ מאַרשאַליק,
) געבּ .אין קיעוו אין אַ
|
מיטל?בּורזשואַזער פאַמיליע ,זיין פאָטער,
|כּלנימין .אַ אָנגעשטעלטער בּיי די צוקער?

פאַבּריקאַנטן זייצעוו ,האָט זיך אינטערע?
סירט מיט דער העברעישעױ ליטעראַ:
טור ,און די קיעווער שריפטשטעלעח,
װי ש"ע ,אליעזר שולמאַן א ,אַנד ,,זײ.

אין זיין היה

אָבּער די קינדעף ,און ז ,בּתוכם ,זיינען
דערצויגן געװאָרן אויף רוסיש
די יידישע שפּראַך האָט אין שטובּ ניט

או

געטאָרט געדאַכט װערן.

פון  9יאָר אָן

האָט ער געלערנט העבּרעיִש בּיי ישראל

הדאַרעווסקי

גרינדעט
פרומין ,דעם ציוניסט .ערליכמאַן .,דעם
ס"ר אַנשעלעס (געשט .,זומער ,)0091
האַרבּסט 9981

דעם ס"ד

זאַסלאַװסקי דוד /ןא-.9781 13/

נען געווען אַײנגײער
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(וועלכער האָט געשריבּן אין

פייגשטיין,

פון פיינבּערג,

דיקשטין ,ואף 

ציוניסטן און סאָציאַליסטן האָבּן פאַרבּיסן

זיך געאַמפּערט ועגן דער נאַציאָנאַלער
פּראַגע;  צוזאַמען מיט פיינשטיינען גע,
ווען פאָרשטײיער פון דער אָרגאַניזאַציע
אין דעם אַלגעמײן:סטודענטישן ,פאַר,
בּאַנדסראַט"; שפּעטער האָט די אָרגאַ:

ניזאַציע זיך אַלץ -מער אָנגעהױבּן צו

דערגעענטערן צוֹ דער אידעאָלאָגיע פון

חבּונדײ און זיך פאַרװאַנדלט צוערשט אין

זאַ גרופע אינטעליגענטן:יידן? מיט אַנ;
שעלעסן אַלס איינעם

פון אירע פירעף

און פאַױפאַסעח פון איר פּראָקלאַמאַציע---
דער ערשטער

רעװאָלוציאָנער:יידישער

פּראָקלאַמאַציע אין קיעוו (אין רוסיש)- ,

און דערנאָך

אין דער בּונדישער גרופּע

זהמליץ" און אַרױסגעגעבּן אַ בּוך װעגן זפרייהייט?; אין דער
די יידן אין אַלטן קיעוו; ער האָט אַגב
האָט אויך ז ,אָנגעהױ
ב
ּ
ן
ז
י
י
ן
ליטעראַ:
"
ר
י
ש
ע
ט
ע
ט
י
ק
י
י
ט
דאָס װאָרט קיעוו |אַרױסגעדרונגען פון
אַלס פאַרפּאַסער פון 
זציון" און געװאָלט .אויפווייזן + ,אַז פּראָקלאַמאַציעס ,האָט געלײענט לעק.
לכתּחילה איז קיעוו געװען אַ קאַלאַניע ציעס פֿאַר יידישע אַרבּעטער (אין רוי
צי פון כּוזורישע אָדער פון קרימער יידן) - ,סיש) ,1091 ,בּשעת די װסטודענטישע
וועלכער האָט אָבּער מיט זיין אַלטמאָדישן
אומאָרדענונגען" ,אויסגעשלאָסן פון או?
שטייגער לערנען ניט געקענט אַײנ
;
נ
א
א
נ
ד
א
ו
ַ
י
ע
ָ
ן
ט
ך ם
ענטאַט
ווערסיטעט,
פלאַנצן אין זיין תּלמיד קיין אינטערעס
פון זיין  אוניווערסיטעטס?פריינד בּאַל;

דאָױיקער גרופּע /

צו דעם לימוד,

און ז ,האָט אין העב:

רעיש קיין שום פּעולה ניט געהאַט ,הגם
זיך שטאַרק אינטערעסירט מיט דער רו:

סיש:יידישער

ליטעראַטור

און יידישער

מאַשאָװו ,וועלכער האָט דערשאָסן דעם

מיניסטער

פאַר אינעװײניקסטע

ענינים

סיפּיאַגין , זיך אינגאַנצן אָפּגעגעבּן דער
רעװאָלוציאָנערער אַרבּעט און ,צוריק. .

געשיכטע ,אַלס שילער פון 65טן קלאַס  /געקומען  3091קיין קיעוו ,אַחיין אין
גימנאַזיע זיך שוין געהאַלטן פאַר אסַאָ:
דער בּונדישער אַרגאַניזאַציע ,גלײכציג
ציאַליסט און אויפגעטרעטן אַלס אָפּאָ :טיק אָנגעהױבּן מיטצואַרבּעטן אין דער
נעגט קעגן די ציוניסטן ,אַלס סטודענט
אין /בּוגף"
קיעווער צייטונג חאמהאנס,
פון יורידישן פּאַקולטעט גענומען אַן געווען טעטיק אַלס אַגיטאַטאָר און ארי

אַקטיוון אָנטײל אין די אומלעגאַלע סטן | :גאַניזאַטאָר ,דערעיקרשט אָבּער אַלס לֵי +

| דענטי
שער שחעסטוקדרעיניזלעך און אין דער יידי.

טישער אָרגאַניזאַציע? ,גע:

טעראַט אין דעם פּעריאָד  60--5091און

אַלס רעדנער אויף עפנטלעכע פאַרזאַנ,

/

34
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לונגען .,געווען אַ מיטגליד פון ווילנער,

דאַקציאַנעלע קאָלעגיעס פון די בּונדישע

פון |;בּוגנד",

אַרגאַנען 8ץסעק? , 4211סמסהג) ---601411

ריגער,

אָדעסער

קאָמיטעט

פאַרטאַסט אַַ גוזמא פּראָקלאַמאַציעס ,אויך | אין ווילנע און אין קאָוונע ,וואו געשריבּן
פאַרן צ"ק ,פון וועלכן  5091געװען אַ אויך פּרעסע:איבּערזיכטן און רעצענזיעס:
מין ראָטגעבּער.מיטגליד ,זיך בּאַטײליקט ידי צייט" אין פּט"בּ ,אזספגן הווסמסקפם,
רעפ
;8191 ,4818086082 1068 ,6
| אין די בּונדישע צוזאַמענפאָרן און קאָג:
דאַקטירט דעם צענטראַלן אָרגאַן פון 
פערענצן .,פרעמד פון דער ידישער
שפּראַך און קולטור--אין דער נאַציאָנאַ זבּונד" ,----די אַרבּייטער שטימע" ,פּט"בי.,
לער פראַגע פאַרנומען אאַלינק ".פּאָ ,7 :און ;די יידישע קאָאָפּעראַציע",
קיעוו ,8191 ,אויך דאָס זמ"בּ /-סקמס / 2
זיציע ,,ניט אָנערקענענדיק די נאַציאָנאַל?
נטאס 1הואס אין קיעוו .זיין אָפּהאַנדלונג
קולטורעלע אַװטאַנאָמיע אַלס דאָגמאַט.
;דאָסטאַיעוסקי און די יידן" איז איך.
פון קבּונד? ,געװען אַרעסטירט צוויי
מאָל אין ווילנע און איינמאָל אין קיעוו איבּערגעזעצט אין ש .צ ,זעצערס װדאָס
און געזעסן צו פּאָר חדשים 7091 .זיך װאַרטײ -,4 ,2 ,אין בּוכפאָרם איף

צוריקגעצויגן פון פּראַקטישער אַרבּעט
און זיך בּלויז בּאַטײליקט אין דער לי:
טעראַרישער ,זיך כּמעט אינגאנצן אֲפּי
געגעבּן דער

זשורגאַליסטיק

יידיש פּאַרעפנטלעכט :גאַריבּאַלדײ (פיג

חדי וועלט"{ ,)6091 ,בּיי די בּרעגען פון
טעמזע?  ---בּריוו פון דעם צוזאַמענפאָר

אַלס מיט? 

פון דער ר ,ס .ד .אַ .פּ .אין לאָנדאָן,

און

בּאָװײ (מלוכה:פ"ג ,מאָסקוע,)4291 ,
;פערדינאַנד לאַסאַלײ (לענינגױאַד.,)5291 ,

צוזאַמען מיט א .ליטװאַק ; פּ,אַרשוועכטע- .
אַרבּעטער פון די רוסישע גרויסע צֵײ2
טונגען ,וו" מתסגז 8862 ,8280861,1 /אין רייניגקייטען"--אַ פּאַמפלעט קעגן די רבּנים
(איבּערגעזעצט פון מאַקס וויינרייך ,פּט"בּ,
פּט"בּ ,וואו זיך בּאַזעצט ,2191 .נאָך דעם
נצחון פון די בּאָלשעװיקעס האָט זין  ,)7װאָס האָט געהאַט זייער אַ גרויסן
ליטעראַרישע טעטיקייט אויפגעהערט או .ערפאָלג און אויף וועלכן די רבּנים האָבּן
געענטפערט מיט צויי בּראָשורן .אין
 8איז ער אַריבּערגעפאָרן קיין קיעוו,
רוסיש פאַרעפנטלעכט אין בּוכפאָרםג
 0זיך דורך אבַּריוו אין רעדאַקציע
פון קיעווער סוועוווסאן אָפּנעזאָגט פון די פּאַליאַקן אין קיעוו אין יאָר "0291
(? ,)2291זובּאַטאָוו און מאַניע ווילבּושע:
פּאָליטישער טעטיקייט 1291 ,צוריקגע?
ומ .פּ ,דראַ=
וויטש (מאָסקװע3 ,
פאָרן קיין פּט"בּ ,װאו זיך בּאַשעפּטיקט
גאָמאַנאָװ"  --אַ קריטיש בּ+יאָגראַפּישער
מיט ליטעראַרישער אַרבּעט ,דערהױיפּט
חאַ .י,זשעלי?
אױף טעמעס פון דער געשיכטע פון .יעטיוד (קיעװ,)4291 ,
דער רעװאַלוציאַנערער

בּאַװעגונג

טאַרעפנטלעכט אַ רײ אַרטיקלען און
מאָנאָגראַפיעס אין זשורנאַלן און אַלס
בּאַזונדערע אױסגאַבּן 5291 ,ערקלערט

אין דער פּרעסע וועגן זיין פולשטענדי:
|קער סאָלידאַריטעט מיט דער קאָמוֹני?
! סטישער פּאַרטײ ,ז ,האָט געשריבּן אַר=
טיקלען און פּעליעטאָנען אין װפאָלקס:

;דער

ריטער

פון

דער שװאַרצער

מאה.

וו שולגין" ( ;)5291נאָך ניט אַרױסג
אדי בּירגער:מלחמה אין די פאַראייניקטע

שטאַטן פון צפון:אַמעױיקע,'56--1681 ,
;סטעפּניאַק קראַווֹטשינסקי" ,וי אויך
אַ גרויסע אַרבּעט ;די געשיכטע פון די
יידן אין אוקראַיִנע" --- ,זיינע פּסעודאָ

צייטונג? און אַנדערע בּונדישע צייט:
שריפטן ,געווען מיטגליד פון די רֹע /+נימען  :פיליפּ בּאָגראָװ (אונטער ועלכך
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זאַסלאַזסקי  --זא
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געאַרבּעט אין ,בּונד") ,פ ,בּ ,ד .אָסינּאָ:

זשורנאַל זיוגענד:וועלט" ,װאַרשע ,נומ,4 ,

בּאַזונדער בּאַ2

זיך בּאַ:

וויטש,

טער

ד ,אַסיפּאָן,

5ט|{טסמטמזס!1

וועלכן פּסעװדאָנים

(אוג2

זינט  9001אין װאַרשע ,געאַרבּעט אין
זאונזער לעבּען" ,חמאָמענט",

קאַנט אַלס גלענצנדער רוסישער פּובּלי

טײליקט מיט שירים און נאָװעלן אין

ציסט ,פעליעטאָניסט און פּאָלעמיסט),
פ ,ליפּין ,קליינמענשעלע ,ד ,ז .א ,אַנד--,

פאַרשיידענע אױסגאַבּן ,געשריבּן אויך קליי.

גענומען

אַן אָנטײל

אין יידישן געזעל?

שאַפטלעכן און קולטורעלן לעבּן ,גע
האַלטן רעפּעראַטן אין סטודענטישע
קרייזן 7191 ,אַלס פאַרשטייער פון צ"ק

פון ?בּונדיי געװען װיצעפאַרזיצער פון
אָרגאַניזיר-בּיוראָ פאַר צונויפרופן דעם
יידישן צוזאַמענפאָר ,זינט  1291מיטגליד.
פון קאָמיטעט פון דער יידישער היסטאָ:

רישעטנאָגראַפישער
פּט"בּ און פאָרזיצער

געזעלשאַפט אין
פון איר קאָמיסיע

צו שטודירן די געשיכטע פון דער ייד=
און סאַציאַליסט:

שער אַרבּעטאָרישעה

שער בּאַװעגונג ,מיטאַרבּעטער פון .מק
מסעםסנסג - .זיך ערשט

די לעצטע

יאָרן

אויסגעלערנט יידיש און אַלע זיינע אַר:
בּעטן אין יידיש זיינען איבּערגעזעצט
פון רוסישן כּתב:יד,
ד.

ז,,

,די געשיכטע

פון  בּונד"

אין קיען",

אין ר,ויטן פּנקס" ;| ,װו .מעדעם ,אמיין לעבּען",1| ,

זאַק אברהם (א5/ג --
) געבּ ,אין אַמדור,
געגנט .בִּיז  41יאָר געלערנט
אין בּית:מדרש בּיי פּרוֹשים

דער רוזשינאֵיער

1981
גראָדנער
אין חדר,
און אין

|

ישיבה ,דאַן זיך
גענומען צו אֵל= .
בִּיל;
געמיינער.
דונג ,געווען אַן
עקסטערן ,געשטְאַי

נען נאָענט צו די
קרייזן

פון

די

ס'ס 8091 .אָפּ:
געדרוקט דאָס ערשטע ליד איך ?טאָג אויף

שבּת" ,ווילנע ,און די ערשטע סקיצע אין

נע פעליעטאַנען א"פ בּן:יעקב 3191 ,צוגענו -

מען אין מיליטער ,געדינט אין זשיטאָמיר,
בּיים אױיסבּראָך פון דער ועלט:מלחמה
זיך בּאַטײליקט אין די שלאַכטן איפן
גאַליצישן פּראָנט ,פאַרוואונדעט פון אַן
עסטרייכישער קוֹיל--בּאַקומען אורלויבּ,
פאַּאָר חדשים פאַרן אויסגיין פון אור:
לויבּ אַרױסגעשיקט געװאָרן פון נאָו+
גאָראָד ,ניט האַבּנדיק קיין וואוינרעכט,

געקומען אהַיים ,זיך בּאַשעפטיקט מיט
לעקציעס און מאַטעריעל זיך געפּלאָגט- ,
 6זיך בּאַזעצט אין גראָדנע און בּשעת
דער דייטשער אַקופּאַציע צוזאַמען מיט

זיין .חבר לײיבּ גיידוס (וועמעס בּיאָגראַג -
פיע ער האָט שפּעטער אַנגעשריבּן צו
ניידוסעס זבּוך פון פּאָעמען") אַנטװיקלט
אקַולטורעלע טעטיקייט ,אַרױסגעגעבּן
אַזמ"ה קניעמאַן" ,געהאַלטן ליטעראַרישע
פאָרלעזונגען אין גראַדנע און פּראָװוינץ,
גלײיכצייטיק זיך בּאַטײליקט מיט לידער
און קאַרעספּאַנדענצן אין די וילנער

זלעצטע נייס" ,נאָך דער דייטשער רע
װאָלוציע .מיטגעאַרבּעט אין דער גראָד+
נער צװײישפּראַכיקער צייטונג (אין יידיש
און רוסיש) קאונזער מאָרגען" ,וואו גע=
שריבּן אַרטיקלען ,פעליעטאָנען ,סאַטי2
רעס אאַז"וו .נאָך דעם טויט פון ליב
ניידוס

זיך בּאַזעצט  9191אין װאַרשע,

וואו ער אַרבּעט אין חמאָמענט",
עפנטלעכט

פאַר=

פון צייט צוֹ צייט אויך הו

נע
יַ,י--
זלפא
מאָריסטישע לידלעך א"פ אַ
לידער זיינען מייסטגטיילס עלעגיש .אַ
טייל פון זיי שילדערן די איבּערלעבּונ
גען אויפן שלאַכטפעלד ,אין בּוכפאָרם
אַרױסגעגעבּן זאַקאָרדען--לידער(גראָדנע:

+ 3

)0:47

דיסטראָפיע פוןמדויסקלען) זיך אויסגע -

 ,8191ז"ז  2 461אױיפלאַגע--פ"ג מ,
י .פרייד ,װאַרשע {)1291 ,זרגע'ס פון.

צייכנט

טרוים"---טאַנקעס (פ"ג א .גיטלין,9191 ,
ז"ז , ;)42צווישן פיר ווענט"  --לידער

(דערז ,פ"ג ,0291 ,ז"ז ;)291
?אונטער
די פליגעל פון טויט"(--מיט  21קינסט?
לערישע בּילדער פון יעקב אַדלער ,פ"ג
די צייט" ,װאַרשע ,1291 ,ז"ז 86
| זאיבּערלעבּענישען פון אמַענשען אין אַ
גרויען שינעל צװישן מחנות ,מחנות

מיט זיינע פעיקייטן,

 5חדשים געלערנט בי אַ לערער דייטש

און רוסיש און דאַן זיך אַלײן|דורכגעל
.

שלאָגן דעם ועג.
צו בּילדונג ,שטו?
דירט ענגליש און
פראַנצויזיש ,זיך

בּאַקענט מיט די
קלאַסיקער פון /
דער וועלט:ליטעף

גרויע שינעלן

אויף די פעלדער פון

מזרח?גאַליציע";

;אין שאָטן--נאָװעלן"

ראַטור און דאָל+

זף
א

געלייענט

(פ"ג א .גיטלין ,2291 ,ז"ן ;)562

מער:חלום און אַנדערע"--נאָװעלן ,עטיודן,

לירישע פּראַגמענטן אין פּראָזע (פ"ג

א .י .שאַפּיראָ ,װאַרשע ,3291 ,ז"ו ,)471

פון זיינע איבּערזעצונגען זיינען אין.

שפּעטער

שטיק

אַלץ ,װאָס איז אים געקומען

אין -

דער האַנט .אונטער דער השפּעה פוך
זיין בּרודער ,אגַרויסן העבּרעער (איצט -
הױפּטלערער אין דעם זבּאַראָן דע הירש

| בּוכפאָרם אַרױס :עמצירי" פ-ּ-אָעמע פון אינסטיטוט" אין מאָנטרעאַל) אָנגעהויבּן
 מ .וו לערמאָנטאָװ (זנייער פ"ג" ,װאַר - :צו שרייבּן יידישע און רוסישע לידער/ . 5091געקומען קיין קאַנאַדע ,וואוהין זיין.
שע ,1291 ,ז"ז  ,)27שחתנים"--קאָמעדיע
 פון  ,1װו ,גאָגאָל ,זדער פאַסער"--דראַ?  -פאָטער האָט נאָך פריער געהאַט אויס-מע פון אַװגוסט סטרינדבּערג (פ"ג חדי
צייט" ,)2291 ,ײדאָס רעכט אויף לִיבּע"--
דראַמע פון מאַקס נאָרדױ (פ"ג זאונזער
 -בּוך" ,װאַרשע ,)2291 ,גרודין"--ראָמאַן

פון אי ,ס ,טורגעניעוו (װפא"ַגלט?יונג",
װאַרשע; :2טע אויפלאַגע---פ"ג ש .יאַטש?

געװאַנדערט ,און זיך בּאַזעצט אין מאָנ:
טרעאַל ,ואו זיך ווייטער פאַרפולקומט.

|אין יידישע
און אַלגעמײנע געגנשטאַנדן

א|ון אין שפּראַכן ,ליטעראַרישע טעטי+
קייט אָנגעהױבּן 6

|

מיט אַבּריוו אין

ניוײאָרקער ײװאַרזײט" א"פ בּ.ג .מעש- :

| קאָווסקי .,װאַרשע -- ,)4באך ניט פֿאַר? .קאָװו ,זינט דער גרינדונג פון דעם ײקע*.
עפנטלעכט :אַפיעסע אין  3אַקטן א"ט געדער אָדלער" 7
מאונטער היימישע הימלען" און אגַרע:
דאָרט צוערשט דערציילונגען און דער:
סערע דערציילונג א"ט אאין מלכות | נאָך אַריבּער צו פּובּליציסטיק און איז
|פלעק-פיבּער",
עד:היום איינער פון די הױפּטמיטאַרבּע? 
ג .מי,, ,בּיכערײװעלט"22 ,
טער פון דער צייטונג ,װעלכע 4191

פאַרעפנטלעכט .

(---9881 13/
זאַק בּנימין גושעל |

|

ג)עבּ .אין אַבּעלי ,קאָװנער

אויך רעדאַקטירט יאאַָר צייט ,געשריבּן
אויף אַלערלײ טעמעס --פּאָליטישע ,עקאב /

נאָמישע ,קולטור = געזעלשאַפטלעכע און.

געגנט ,אין דער פאַמיליע פון אַבּעל:
{ מלאכה ,אָבּער איַחטן און אַָנגעזעענעם
| בּאַלעבּאָס אין שטעטל .פון :6טן יאָר בּיז ילונג מדי קונסט פון פּעןי ,אין פקענע?
בֹּר-מְצווה געלערנט אין חדר און ניט .דער אָדלער"  ,)7191זיך אויך בּאַטײ:
קוקנדיק אויף פיזישער שװאַכקײט (צוליבּ | ליקט אין צפריינך"- ,פּט"ב,9180342 ,

ליטעראַרישע (צ"א אגַרעסערע אָפּהאַנד?

-
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י,ידישען

זצק  --זאקהײים  --זאקס

געווען הויפט?

טאַגעבּלאַט",

מיטאַרבּעטער אין דער מאָנטרעאַלער

152

..

 2091אָנגעהױיבּן צו דרוקן הומאָריסטי. :
ושע זאַכן אין דער גלאַזגער זאידישער

ײפאָלקס:צייטונג" א"ר פון ל ,כאַזאַנאָ:

צייטונג" ,געװען דער לץ פון דער רע?

וויטש ,פקענעדער איד" ,װיניפּעג א .אַנד,

דאַקציע ,בּיז די צייטונג איז אונטערגעל
גאַנגען ,געשריבּן אויך אין װלאַנדאָנער.

אַלס גרינדלעכער קענער פון קאַנאַדער.
לעבּן אין אַלע זיינע פּאַזן דורך זײן  -איד" ,4091 ,אין זעלבּן יאָר געקומען קיין
זשורנאַליסטישער
טעטיקייט בּאַקענט ! שיקאַגאָ ,וואו געשריבּן אֹין זאידישען קור=.
דעם יידישן לעזער מיט דעם פאַר אים
יער" איואןידישען רעקאָרד" ,אויך א"פּ
| נייעם און װײיניק בּאַקאַנטן לאַנד קאַנאַם מצ"ה,פאַרגעמענדיק זיך מיט לערעריי ,דל
דע און פיל מיטגעװוירקט אין דער
לעצטע יאָרן מצליה געוען אַלס פאַר?
אַנטװיקלונג

פון דער

און זשירנאַליסטיק

ידישער

פּרעסע

אין קאַנאַדע .האָט

איבּערגעזעצט אװַערק איבּער טרייך;
יוניאָניזם (אין דער פפאָלקסצייטונג"),
רחאאַָמאַן פון אלַערערין" פון דע אַמי:

טשיס און +פּיער און קאַמיל" פון אַל
יפרעד דע מיסע (אין ,קענעדער אָדלער"),

לידער פון ויקטאָר הוגאָ א .אַנד ,זיין
וויכטיקסטע אַרבּעט חדי געשיכטע פון
/אידען אין קאַנאַדע ,פון די פריהסטע אָנ2

| פאַנגען בּיז דער לעצטער צייט" ,דרוקט

זיך זיגט  5291אין חקענעדער אָדלער"
און װעט אויך ערשיינען אין ענגליש,
| זיינע פּסעװדאָנימען :בּן זכּאי ,בּ .אָסנָת?

זאָן ,בּן זקונים ,בּן ימיני ,ב .גודמאַן,
ג .ליפּעס 6191 -- .געווען איינער פון
די מיטגרינדער פון דעם יידישן שרײ:

בּער:קלוב אין מאָנטרעאַל.
זאַקהײם מאיר-צכי (א11/

3781

) געבּ ,אין קאַװונע ,דער2
צויגן געװאָרן אונטער דער השגחה פון

זיכערונגס?אַגענט,

זאַקט אברהם:שמחה -88 02
) געבּ .אין זאַגער ,קאָװו=

:

נער ליטע .זיין פאָטער ,רי בּנציון:װאָלף
'ז( .זקש) ,אגַרויסער למדן און אַמַשׁ=
כּיל ,װאָס איז

געווען

אין שטאָט א"ג ר'

וועלפטשיק חריף,
און אין זיין הוֹיו,
וואו ס'פלעגן זיןי
אָפט צונויפקומנן
די זאַגערער לונ

דים און מֹשכּילִים
האָט זיך בּיי זי -אײינגעפלאַנצט אַליבּע
צו השכּלה-ספרים און אשַטאַרקע נייגונג
צו האַרבּע ענינים און װיסנשאַפּטלעכע
בּיכער ,מיט וועלכע זיין פּאָטערס בּיב?

ליאָטעק איז געווען רייך ,בּיז  51יאָר גע=
לערנט ש"ס און פּוסקים ,אויך אין דער

שאַװלער
זיין פּאָטער ,אַייד אלַמדן און אן עסקן  -השפעה
אין די אָרטאָדאָקסישע קרייזן ,אַ בּרודער?
טור זיך
זון פון יעקב הלוי ליפשיץ ,בּיז  02יאָר געמיינע
געלערנט

אין קאָװונע ,דאַן אין ראַדין,

בּיים חפץ:חיים ,אַיאָר צייט געוען אַ
פּרוֹש אין

אײישישאַָק,

אַפּאַר יאָר נאָף 

דער חתונה ,נאָך פאַרשיידענע גילגולים--

 0091 -אַװעק קיין ענגלאַנד ,וואו זיך בּא2

שעפטיקט

אַלס העבּרעישער

לערער,

בּאַקאַנט

ישיבה ,דאַן אונטער דער
פון דער העבּרעישער ליטעראַ:
אָנגעהױבּן אָפּצוגעבּן מיט אֵל=
לימודים ,אינטערעסירנדיק זיך

דערהויפּט מיט עקאָנאָמישע פּראָבּלעמען,
האָט ער צו  71יאָר אַנגעהױבּן צוֹ נע?

מען אַן אָנטײל אין דער רעװאָלוציאָנע=

רער בּאַװעגונג ,װאָס האָט זיך דאַן אָנ
געהויבּן צו אַנטװיקלען צװישן די יידי=
 -שע

אַרבעטער,

געגרינדעט

קרייזלעך

צי

1052

1054

-שטודירן פּאַליטישע עקאָנאָמיע און סאָ:

אין סלאָבּאָדקאַ:ליעשנאָ ,בּיי קאָלאָמײ,

געענדיקט דעם אניװערסיטעט
ציאַליזם און פאַר די דאָזיקע קרייזלעך אי= 7
בּערגעזעצט אויף יידיש א .בּאָגדאַנאָװס  .אין יענע אַלס געלערנטער אַגראָנאָס,
בּיכלעך א"ט ידי עקאָנאָמישע לעהרע"  8איינגעלאַדן קיין נ'י אַלס רעדאַק?
און זדי אַלטע שקלאַפעריי"

(שפּעטער

אַרױסגעגעבּן פון פ"ג ,פּראָגרעס" ,װאַר.

שע 2091 ,און  9981 ,)3091אױיסגעהאַלטן

עקזאַמען אויף לערער ,איז ער פון שאַװל.

אַװעק קיין װאַרשע.

 1091אַרעסטירט

-פאַר  זיין  סאַציאַליסטישער

טעטיקײט,

אָפּגעזעסן א האַלב יאָר אין איאיַנצלקאַ:
מער אין 015טן פּאַװיליאָן ,וואו אַ סך גע?
| לערנט און סיסטעמאַטיזירט זיינע פריער?
דיקע װיסנשאַפטלעכע ידיעות .בּאַפּרײט
פון טורמע אונטער פּאַליצײ:אויפזיכט,
האָט ער  2091אָנגעהױיבּן זיין ליטעראַ:
רישע טעטיקיט אין דער יודישער

פאָלקסצייטונג" און ?פרויען:וועלטי א"ר

-פון מ ,ספּעקטאָר

און ח .ד .הורויץ,

וואו ער האָט פאַרעפנטלעכט װיסנשאַפט?
לעכע און פּובּליציסטישע אָפּהאַנדלונגען
איבּער סאָציאַלע און עקאָנאָמישע פּראָגן
און צ"א די אַרטיקלען קאַוטסקי און די

טאָר פון דער װיסנשאַפּטלעכער

אָפּטײ:

לונג פון דער יצוקונפט" ,פון װעלכן
זשורנאַל שוין פריער געווען אמַיטאַר?
בּעטער ,דאַן צוויי יאָר ,01--9091 ,רע?

דאַקטירט דאָס װאָכנבּלאַט חדי אידישע
/אַרבײטער ועלט" .אין שיקאַגאָ (האָט
עקסיסטירט  01יאָר בּיז  ,8191וען זי
איז פאַרװאַנדלט געװאָרן  אין דער שׁ=

קאַגער אױסגאַבּע פון שפאָרװערטס"),
 1געװאָרן רעדאַקטאָר פון דער /צו-
קונפט" ,בּיז דער זשורנאַל איז אָנהײבּ
 3אַריבּער אין רשות פון חפאָרווערטס".,
מיט ועלכן ז .האָט אין שיקאַגאָ און
איידנשאַפטלעכע פּאָלעָמיק
נ"י געפירט ל
איבער די אױפגאַבּן פון דער ידישער
פרעסע בּכלל און דער יידישער אַרבּע?.

טער:פּרעסע בּפרט 31--2191 ,אויך רע"
דאַקטירט דעם חודש:זשורנאַל +דער
פריינד" -- ,אָרגאַן פון דעם פאַרבּעטער:

רינג" ,גענומען אויך אַן אָנטײל אין דער
נאַציאָנאַלע פראַגע" ,אקלאַס און ואַציע",
טעגלעכער פּרעסע 50--4091 ,געוען
װוי אויך ;נאַציאָנאַליום און שאָװיניזם"
(אין זמ"בּ חהילף"  ,)3091מיכאַילאָווסקי בּערלינער קאָרעספאַנדענט פון /פריינד"
און די נאַציאָנאַלע פראַגע" (אין װאָרטס? אין פּט'בּ;  91 -- 4191מיטגעאַרבּעט אין
ידעם טאָג" ,דערנאָך אין הערמאַן בּערג?
|מאַנס זיודישער צוקונפט") ,שנאַציאָנאַג
שטיינס שהיינט" און  0291געפּרוווט אויך
ליזם און נאַציאָנען" (אין א .רײזענס
;דאָס יודישע װאָרט") ,וואו ער האָט פאַר= .אַרױסגעבן אַ װאָכנבּלאַט פאַר יידישער
קולטור זהייגט" ,די הױפּט:טעטיקײט פון
טיידיקט דעם געדאַנק ,אַז דער סאָציאַ:
ליזם איז ניט אסיתןּירה צום נאַציאָנאַפ ' ז .איז געווידמעט דער װיסנשאַפטלעכער
ליזם ,זינט  3091שטודירט אין כבּערלין ליטעראַטור אויפן סאָציאַל-עקאָנאָמישן

פּאָליטישע װיסנשאַפּטן און פילאָסאָפּיע

און קולטור-היסטאָרישן געבּיט; פון זיי=
'נע וערק זיינען אין בּוכפאָרם .אַװױס:

אין אוניווערסיטעט און נאַטורװיסנשאַפּט
און אַגראָנאָמיע אין דער *קיניגלעכער
חדי וועלט" ,ווילנע ,)7091 ,װפּאָליטישע
לאַנדװירטשאַפטלעכער הויכשול"5091 ,
אַלס סטודענט;אַגראָנאָס געאַרבּעט איך עקאָנאָמיע  --איהו געשיכטע און ענט:
שטעהונג" {?פיג היבּרו פּאָבּלישינג קאָ,".
דער לאַנדװירטשאַפטלעכער שוֹל צו דער?
פאַר קאָלאָניסטן ! (נ"י ,1191 ,ז"ז  ,003געדרוקט אין 006ט
ציען יידישע קינדער
;דער היסטאָרישער מאַטעריאַליזם" (פ"ג

/

1054

זאקס

1053

עקז ; ).חדי לעהרע פון סאַציאַליזם" (פ"ג
פון דער יידישער סאַציאַליסטישער פע?

דעראַציע ,נ"י  ,4191געדרוקט אין 0006

עקו ,).יבּאַטאַניק אָדער דאָס לעבּען פון
פלאַנצען" (פ"ג אַרבּײטער רינג בּיבּליאָ:
טעק" ,נומ ,1 ,נ"י  ,6191ז"ז :2 ,69טע

אויפלאַגע  ,8191 --צוזאַמען אין 0008

געבּן צום :52יעריקן יובל פון א"ר פון

עקזעקוטיוו? קאָמיטעט פון א"ר ,נ",
 22 ,5ב ,זז  ,0001געדרוקט אין
 0עקז ,).האָט זיך אויך בּאַטײליקט
אין דער ענגלישער און דייטשער פּרעסע

און פאַרעפנטלעכט אין בּוכפאָרם . 6928
װזפ56101001021 10 011106165 1121605

(ג"י,

עקו); אדי גרונד-פּרינציפּען פון פּאַל=
טישער עקאַנאָמיע" (דערזעלבּער פ"ג,
אין  3ט 8191 ,7191 .און  ,0291ז"ז זיינע פּסעװדאָנימען  :ד"ר א .װײינשטאָק,
 ,0אין  0005עקדי; איבּערדרוק אין .ש ,זאַגאָרין ,אבַּאַאָבּאַכטער א .אַנד,
איינער פון די ערשטע גרינדער פון.
פיג פון קאָמיסאַריאַט פאַר יידישע
ענינים ,פּט"בּ ? ;)8191די פּאַריזער קאַ :דעם פפאָלקס:אוניווערסיטעט דורך קאָ:
מונע" (פ"ג פון דער ידישער סאָציאַ :קאַרעספּאַנדענץ אין ידיש" ,מיטגליך
פון דֶעם -בּילדונגס-קאָמיטעט" בּיים
ליסטישער פעדעראַציע ,1291 ,ז"ז ,)012
און אַרײ קלענערע אַרבּעטן ,וי חפּהיװאַט :װאַרגעטער:רינג" ,,לערער פון פַּאֲלֵ:
סאָציאַליזם און
אייגענטום" (פ"ג חביכער פאַר אַלע? ,וואַח? טישער עקאָנאָמיע ,
בּיאָלאָגיע אין דעם נאַציאָנאַל:ראַדיקאַלן
שע, ,)5091 ,דער א"ב פון סאַָציאַליזם"
(פ"ג פון דער סאָצ .פּעדעראַציע )7191 ,יידישן לערער :סעמינאַר ,פון װעלכן
)5

און 06580-ט

800191/21205

5606

הסזמסוסמטום.

8060װ01012008

,)5291

(ווין,

א ,אַנד ,האאַלבּ בּעלעטריסטישן כאַראַק= | לעצטנס אויך דירעקטאָר ,אויף די װלע?
טער טראָגט זיין בּוך חדי חרוב'ע װעל :רער=קורסן" פון קאַרבּעטער:רינג? ,אין

טען" (זליטעראַרישער פ"ג" ,נ'י,7191 ,
ױעפלאַגע,8191 -
זין 2 ,652א2ט

צאַ2

מען  0007עקז--).אַ שילדערונג פון דעם

דעם ניוײאָרקער פאָלקס:אוניווערסיטעט,

אַלס לעקטאָר אייניקע מאָל געמאַכט
טורנעס איבּער אַמעריקע פאַר דעם אַרבּע:
טער:רינג און דער סאָציאַליסטישער

יידישן לעבּן אין דער אַלטער היים ,װאָס
פּאַרטײ ,זינט  5291פּרעזידענט פון דעם
איז דורך דער מלחמה צעשטערט גע:
י ל ,פּרץ:שרײבּער-פאַראײן 4291 ,בֹּאַ:
װאָרן ,פון די יידישע זיטן און מנהגים,
ייום:טובים און טרויעריטעג ,פון די סאָב  .זוכט מערב:אײיראָפּע און די בּאַלטישע
ציאַלע און גייסטיקע יסודות ,פון די
צּאַרימטע פּאָרשטײיער פון דער טראַ:

דיציאָנעלער יידישקייט ,וי ר' ישראל
סאַלאַנטער ,דער קעלמער מגיד א .אַנד,
{קאַפּיטלעכװײז געדרוקט אין ענגליש אין
 6061און  {61-מ4011602
.ָׂ8

 )610100000מפּוש און אין העבּרעישער
איבּערזעצונג פון מ ,ליפּטאָן אין חהעבריי
און זהתּורן") ,אגַרויסן אינטערעס פאַר
| דער געשיכטע פון דער יידישער אַרבּע:
יטער-בּאַװועגונג האָט זיין ווערק חדי גע
שיכטע פון אַרבּײיטער רינג" (אַרױסגע:

לענדער .איינער פון די איניציאַטאָרן פון -

דעם יידישן װיסנשאַפּטלעכן איגסטיטוט. ,

ואַקם ש-- 3781( .

(

געבּ ,אין אָקמיאַן .קיעוער גוֹבּ ,אוקראַי:
נע ,אין אמַיוחסדיקער משפּחה ,אַ קרוב
פון מיכל גאָרדאָן ,שניאור זאַקס א ,אַנד,

דעבּיוטירט  9881אשילןום:עליכמס זיוד,
פאָלקסבּיבּליאָטעקײ  11מיט אשַיר ,שפּעי

טער אַרומגערײזט
געשטעלטער פון

אַלס האַנדלס;אָנ.
אַ גרויסער פירמע

האאַַלבּע וועלט ,געוואוינט אין צענט.
ראַל:אַזיע ,קאַװקאַז ,געווען אין קאָנס:

- 5

-6

זאקס  --ך זאַר

מיטגע:

טאַנטינאָפּאָל ,קאַיִראָ אאַז"װו,

ביר דער ;קאַליפּאָרניער )אידישער שטל=.

אַרבּעט אפיאןַרשײדענע רוסישע צייט :מ!ע" ,דעם קליוולענדער ,אידישען ועכ
שריפטן מיט אַרטיקלען ,פעליעטאָנען .טער" ,זמיללערס װאָכענשריפט" ,ד,ע,ר
נייער פּאָסט" א .אַנד .אַלײן אַרױסגעָ=.
לידער; דאַן געוואוינט אין לאָדן ,מיט:
געאַרבּעט אין די לאָדזער און װאַרשע= געבּן  01נומערן פון אַ סאַטיריש?הומאָ -
ער יידישע צייטונגען ,אין װלאָדזער ריסטישן זשורנאַלכל ,,די רוט"- 5191-614 ,
טאַגעבּלאַט? און דער מיטאָג-אױיסגאַבּע פון האָט אויך פאַרעפנטלעכט הומאָריסטיש= |
סאַטירישע לידער אי אַ סיגסיגעטער
|אמאָמענט" פאַרעפנטלעכט -אַ גאַנצע ריי

איבּערזעצונגען ,אויך פון אייניקע גרע:

ענגלישער צייטונג,

סערע ראָמאַנען- ,פון וועלכע עס זייגען

זאַר יצחק ייג כּטלוו תּרמ"ה
) פּסעודאָנים פון יצחק:זעליג.

אין בּוֹכפאָרם אַרױס בּערנאַרד קעלער?

|

מאַנס דער :9טער נאַװעמבּער (פ"ג ש
ראַבּינאָוויטש ,געבּ .אין קורעניץ| .,
גאָלדפאַרבּ , ואַרשע3291, , זיז  | 952ווילנער געגנט .דערצויגן געװאָרן אין
צװײישפּאַלטיקע) און חדער טוגעל" (דערז,
סמאָרגאָן ,בּין  41יאָר געלערנט איך .

פ"ג ,4291 ,ז"ן  .)183אין אַ בּאַזונדע חדר און
(רער אויסגאַבּע פאַרעפנטלעכט אויך
פאָלקסשול
איודעןיקאָזאַקען" --רייזע:נאָטיצען פונ'ם .ושול אין
יודישען לעבּען אױף די קאַװֹקאַזער  6אִין
בּערגײ (פ"ג גײטראַל" ,װאַרשע ,ז"ז ,)62
טיקלען צו דער בּאַגרינדונג פון דעם 
נאָך ניט אַרױס אין כּוכפאָרם זיין איבּער? .פּראָלעטאַרישן ציוניזם ,פון װעלכן ער

ישיבה ,געענדיקט ראוַסישע
אין ווילנע און אדַיסטריקט=
װילייקע ,דעבּיוטירט אָנהײבּ
. 8302קמת מיט ארַײ אַף= /

זעצונג פון לאָרד ביקאָנספעלרס ראָמאָן
-.

װטאַנקרעד"

2

זאַקם ש .י .טופ --7

אַדאָפּטירטער נאָמֿען פון שלום

)

זאַק

אָדער ז"ק ,געבּ ,אין דאָרף שאַמריוקע,
קיעװערגובּ ,,דערצויגן געװאָרן סאקיוןויר,
וואו געלערנט בּיים פאַטער ,דערנאָך בּיז 71

יאָר אין דער בּאַרדיטשעוער ישיבה,
דאַן אין זשיטאָמיר זיך בּאַקענט מיט
דער רוסישער ליטעראַטור ,אַװעק קיין

איז געווען איינער פון די ערשטע טע+
אָרעטיקער ,וי די חנאַציאָנאַלע װירטשאַפּט
אן די טעריטאָריע" ,חדי סטאַטיק און"

דינאַמיק

פון ידישן פּראָלעטאַריאַט",

זפּראָבּלעמען פיויןדישער ווירקלעכקייט"

א .אַנד ,מיטרעדאַקטירט דעם אַפיציעלן
אָרגאַן פון דִי פּ"צ אין וילגע .,7091

װאָס איז צוליבּ צענזור:טעמים אַרױס .
פאַרשיידענע נעמען ,וי ;פּראָ

אונטער

לעטאַרישער

געדאַנק?,

פפאַָרװערטס?.

אַמעריקע ,שטודירט יוריספּרודענץ אין.

א .אַנד ,אין בּראַשורפּאָרם פאַרעפנטלעכט.
אויף רוסיש די אַפּהאַנדלונגען גמאסאּסם -

אַלס אַדװאָקאַט ,בּאַטײליקנדיק זיך אין
דער נאַציאָנאַלער און סאַציאַליסטישער

?  888086086 8112080062-28/00חת (פ"ג.
יקדימה" ,אָדעס) און |-אצם - 0860080303

 -סינסינעטי ,ופוּאוראַקטיצירט

בּאַוועגונג.

זינט 2191

זינט 8191

געדרוקט לידער

און פ.עליעטאָנען אין דער שיקאַגער
,אידישער אַרבּייטער וועלט" ,איידישען
/טאַגעבּלאַט" ,פקענעדער אָדלער",
אידישער װעלט" פוֹן קליװולאַנד

אדער |

און

פילאַדעלפיע; ,דעם אידישען אַרבּייטער"| ,

8

מפם גת (פ"ג װהאַמער? ,װילנע).-

! 7091זיך בּאַטײליקט אויפן :8טן ציוניס- +
טישן קאַנגרעס און פון דאָרט אָפּגעפאָרן .
קיין אַמעריקע צו רעדאַקטירן דעם אָר=
גאַן פון די פּ"צ חדער אידישער קעמפ-
{פער",

|

מיטגעָאַרבּעט אין פּאַרשיידענע- .

זגּר  --זארעצקי

1057

1058

צייטונגען,

(אָכּער ניט עברית בּעברית) ,קרוינישער

שִיקאַגער קײדישען
װי דער טאָג",
קוריער" ,מאָנטרעאַלער פקענעדער אָד:

פֿאַלקסשול ,רעאַלשול 71--3191 ,שטן=
דירט אויפן מאַטעמאַטישן פאַקולטעט

יידישע און ענגליש:יידישע

לער",

511

8624

040106002/

פון אוניווערסיטעט אין דאַרפּאַט ,געווען

א ,אַנד ,רעדאַקטירט אקַורצע.

טעטיק אין דעם אָרטיקן װאַקאַדעמישן
פאַראיין פאַר יידישער געשיכטע אי
אאַמפּ פאַר יידי,
גיטעראַטור" ,געפירט ק
שִיזֹם און דעמאַקראַטיזם ,דער ערשטער

 .,4191--3לעצטנס רעדאַקטאָר פון
דעם אָרגאַן פון די פּ"צ חדער אידישער
אַרבײטער" און שטענדיקער מיטאַרבּע?

פון פאַראיין גע=

)60102

צײיט דעם יאידישען רעקאַוד",1191 ,
און די ;,טעגליכע פּרעסע" אין שיקאַגאָ,

;דעם פאָלקסװעכטער" אין מינעאַפּאַליס,

טער פון דעם טאָגבּלאַט חמאָרגען זשור?

! נאַלי ,וואו ער שרייבּט איבּערהויפּט איבּער

אַלגעמײן פּאָליטישע פּראָגן ,אויך אפ בּן
יצחקי ,זעליג , ,זא
אברהם ,ד"ר 
ל .רוסקאַדאָר--.האָט שטודירט מעדיצין
אין שיקאַגאָ  ,0191יוריספּרודענץ  --אין
מינעאַפּאָליס  ,3191פילאָלאָגיע אין אוני:
ווערסיטעט פון מעקסיקאָ.,02--9191 ,
איינער פון די טעאַרעטיקער און פירער

זינט דער עקסיכטענץ

האַלטן רעפּעראַטן אויף יידיש ,געאַרבּעט

אויפן געבּיט פון בּיבּלקריטיק און---צַו=
זאַמען מיט אהרן װאָראָבּײטשיק  --פון
יידישער פילאָלאָגיע (זינט  ,)7191פּראָפּאַס
גאַנדירט צװישן דער סטודענטנשאַפט

עספּעראַנטאָ ,די זומערס  5191און 6191
געאַרבּעט אין פּינסק און סאַמאַרע צװישן

די הײימלאָזע 7191 ,געגרינדעט אין דאָר:
פּאַט יידישע אַרבּעטער קורסן ,דאַן
אַרײין אין ?בּונד"י אין סאַמאַרע8191 ,
געשפּאָלטן די סאַמאַרער אָרגאַניזאַציע,

פוֹן די פּ"צ ,װאָט ער פאַרפאַסט ארַיי

 12 -- 9געווען אמַיטגליד פון רק"פּ,

פּאַרטײ:בּראָשורן אין יידיש (דורך דעם

דערנאָך אומפּאַרטײיַש ,אַלס פאַרװאַלטער
פון דעם בּילדונגס:אָפּטײל אסיאןַמאַרע 

ווילנער פ"ג האַמער"  6091זיינען אַנאָנ:
סירט געװוען זיינע בּראָשורן חדי נאַציאָ:

נאַלע װירטשאַפּט און די טעריטאָריע",
די סטאַטיק און דינאַמיק פון יודישען
פּראָלעטאַריאַט?, ,די סטאַטיק און דינאַג
מיק פוֹן דער יוֹדישער ווירקלעכקייט",
'ישע ווער2
דנ--
ַּנחקען
פדא
חדרייסטע גע
טער") און אין ענגליש -- .רעדאַקטירט
דעם אָפיציעלן אָרגאַן פון דער יידישער
סאַציאַליסטישער אַרבּעטערפּאַרטײ פּ"צ.
פון אַמעריקע+ ,דער אידישער אַרבײ:
טער" ,זינט ,3291

יי

גאַניזירט דאָרט איַידישע סעקציע און
אויך אַנדערע נאַצמינדישע סעקציעס,

אוױיסגעשלאָטן תּנך און העבּרעיִש פון די
יידישע לערנאַנשטאַלטן,

זיך פאַרנומען.

מיט יידיש-פילאָלאָגישער אַױבּעט ,טייל
ווייז--מיט סענדער שניאור א"פ װיקטים

אאַז"וו 9191 ,עטלעכע װאָכן געווען פאַר=

װאַלטער פון דעם יידישן בּילדונגס:אָפּ?
טייל בּיים פאָלקאַמנאַץ פון ר .ס .פ ,ס,

זאַרעצקי אייויק (-- 1981 6/
) געבּ .אין פּינסק ,ווייס?

רער
לןעאַ
רוסלאַנד ,אַלס זון פו

( 91--8מיט אַן איבּעררייס בּעת דער
הערשאַפט פון די טשעכאָסלאַװאַקן) ,אָר=

פון

ר .אין מאָסקװע ,דערנאָך העכער אַיאָר
געדינט אין דער אַרמײ פאַר אַ שול? 
פאַרװואַלטער אין מאָסקווע .דער ויכ?

טיקסטער טוער פון דער יידישער אָר:

אַלגעמײנע לימודים אין תּלמוד:תּורה
און פאַרפאַסער פון אַן אַריטמעטיק אין  .טאָגראַפישער רעפאָרם אין ראַטנרוסלאַנד,

רוסיש .געלערנט

אין חדרים מתוקנים

פאַרװוירקלעכט  ,0291האָט ער פּאַרעפנט.
()43

1059

1060

זאַרעצקי

לעכט אגַאַנצע ריי אַרטיקלען וועגן דעם
פון יידיש אין אקולטור און

הייטלעכער

יידישער

שפּראַך" ,יידישע

עלעמענטאַר = געאָמעטרישע טערמינאָלאָ:

אויסלייג
=יעס (מיטן
גיע ,ועגן די שאלאוָסיס
בּילדונג"( 3 -- 2 ,1 ,0291 ,אין דעם
זשורנאַל אויך געדרוקט אַרטיקלען און א.ויספיר זיי אַרוסצוװואַרפן פון ידישן 
רעצענזיעס ועגן לימוד פון געשיבטע,
אויסלייג) ,הּעצענזיעס וועגן ז ,רייזענס,
וועגן מ ,שאַליטס װאָנשויאונגס-געאָמעט?  פ .הײלפּערינס און ז .קאַלמאַנאָויטשעס
ריע" , ש .בּאַסטאָמסקיס װאַריטמעטישן
גראַמאַטיקעס . האָט איבּערגעזעצט:

רעכנבּוך") ,אין אפּעדאַגאָגישן בּיולעטין"

2

(צ"א חשפּראַכװיסנשאַפּט און די לע:

ימאַטעמאַטיק" (אַריטמעטיק ,אַלגעבּרע)

א"ר פון ד .האָכבּערג (מלוכע:פ"ג ,אידסעק? -

מאָסקװע ,901 ,1291 ,אויך

ציע ,קיעוו  ,1291ז"ז  .,)86לעבּעדינצעווס
זאַלגעבּרע" (ווילנער פ"ג בּ .א .קלעצ?
קין ,4291 ,ז"ז  ,)481געװען לעקטאָר

באַּאַזונדערע בּראָשור חקלאָלים פון דעם

פּרא5

רערשאַפטײ ,אַ רעצענזע אויף יודל מאַרקס
שול:גראַמאַטיק) ,אין 004-ג3382 11
4הגג,
מ

רעפאָרמירטן

יידישן אויסלײיג"

(אָדעס,

פון

מאַטעמאַטיק

לעטקולט,

אין מאָסקװער

לעקטאָר פון יידיש און מאַ:

אַנטהאַלט אויף

די כּללים װעגן דער אָרטאָגראַפיע פון

טעמאַטיק אויף די :3אָריקע ידישע
פּעדאַגאָגישע קורסן אין כאַרקאָװ,

ווערטער מיט שװערן אָדער ספקדיקן

אַרבּעטער פון דער װיסנשאַפטלעכער
אױספאָרשונגס-קאַטעדרע פאַר שפּראַכ*
וויסנשאַפט אין כאַרקאָוו ,בּאַטײליקט זיך

 ,2ז"ז  ,)61וועלכע
די העבּרעיִזמען

אין יידיש און אצַעטל

אויסלייג ,מאַי  0291לויטן אױפטראָג פון

ייִדאָפּטײל פאַלקאָמבּילד געגרינדעט אַ
יידישע פילאָלאָגישע קאָמיסיע ,פון וועל:
כער געווען סעקרעטאַר

(פאָרזיצער אי

!= װעװיאָרקאַ , מיטגלידער  --ד ,האָכבּערג
און סעדיא מזאה ,אַ בּאַגאַבּטער לינגוויסט,
אַזון פון דעם בּאַרימטן
בּינער) און וועלכע איז
דעם וי ז ,אין אין יולי
געװאָרן אויף יידישער
קיין כאַרקאָװ,

מאָסקװער ראֵ2
צעפאַלן נאָכ?
 1291געשיקט
קולטור-אַרבּעט

וואו ער האָט אין אױפֿ 

טראָג פון צענטראַלן ייִדבּיוראָ פאָלקאָ?
בּילד געגרינדעט אַיידישע פילאָלאָגישע

מיט?

אין דער יידישער פּלאָלאָגישער אַר-
בּעט פון דעם זאינווייסקולט" אין מינסק,
זאַרעצקי מרדכי װװ- 3981 3:/

) געף ,אין פּינסק ,אַבּרו
|
דער פון אייזיק ז ,געלערנט אין רע
פאָרמירטן חדו ,שטאָטישער שול ,גע:
ענדיקט די טעכנישע שוֹל אין װילגע,
שטודיױט אין די אינסטיטוטן פאַר לאַנָך:
ווירטשאַפּט און פאַר פאָלקסװיַרטשאַפט..
געװוען מיטגליד פון פּרעזידיום אין די
קאָמיטעטן פון אָרט ,קולטור:ליגע ,דע:
ישן לערערפאַראיין ,ראַטמאַן פין
| מאָקראַט

קאָמיסיע ,וועלכע האָט  3291אַרױסגע?
געבּן אזַמ"בּ זיידיש" (אויסגאַבּע פון

קהילה אין כאַרקאָװ; לערער אין דעם
אינסטיטוט פאַר פאַלקסבּילדונג (געו,

דעם אוקראַיִנישען הױפּט:קאָמיטעט פאַר

אוניווערסיטעט) אין כאַרקאָװו און טוער

טראַלער יידישער בּיוראָ בּיים פאָלקס;

אויפן געבּיט פון בּילדונג אויף דער אֵל:
געמיינער און יידישער גאַס ,מיטאַרבּע=
יטעױ פון ססקחואסאקהנז ,פּאַרװאַלטער פון
יידישן יוגנט?אַרבּעטערהוז21 -- 1191 ,

פּראָפּעסיאָנעל-טעכנישער און ספּעציעל?
װיסנשאַפּטלאַכער בּילדונג אין דער צענ:
קאָמיסאַריאַט

פאַר בּילדונג,

כאַרקאָװ,

 ,3ז"ז  ,)84וואו ער האָט פאַרעפנט:
לעכט אַן אָפּהאַנדלונג קוועגן אַן אי-1

געשריבּן

קאָרעספּאַנדענצן

אין פֿאַרשי=

דענע פּראַװינציעלע רוסישע צייטונגען,

זאַרעצקי  --זוסמאַן  --זיזמאָר

1051

1062

וועגן פּעדאַגאָגיק און פאַָלקסבּילדונג אין

גער קוריער" (עקסיסטירט  8חדשים),
 -- 4חדי אידישע אַרבּײיטער צייטונג"
אין מאָנטרעאַל ,וועלכע איז נאָכן אויס?

נאַלן ,צ"א איז אצוקונפט"--אַרױסגעגעבּן

בּראָך פון דער װעלט:מלחמה אונטער?

זינט  9191געדרוקט קליינע אַרטיקלען
פאַרשײידענע רוסישע און יידישע
פון

זשור:

אַרבּעטער?קאָאָפּעראַטיוו אזעלבּסטע? 

טיקייט? אין כאַרקאָ .,געגרינדעט אין
כאַרקאָװ אפַּעדאַגאָגישן פ"ג ,װאָס האָט
אַרױסגעגעבּן  8קליינע פּאָפּולער:װיסג:

שאַסטלעכע ביכלעך פאַר קינדער און
יוגנט ,צ"א ז--ס עדי קליינינקע כאַכאַ:
מים" (בּאַאַרבּעטוגנ פון וו ,לונקעוויטש),
אוו אַזױ מען מאַכט צוקער" ( ,0291ז"ץ /
)1

א ,אַנד ,אין בּוכפאָרם

אַ פּעדאַג;גיש

ווערק

אויף רוסיש-

86400487

געגאַנגען ,זינט נאָװעמבּער  4191רעדאַק?
טאָר פון דער אַרבּעטער א=ָפּטײלונג פון
דער ?אירישער וועלט" אין פילאַדעלפיע,

געשריבּן אויך פעליעטאַנען און סקיצן,
אויך א"פ אַבּעלע זאָגטער ,א .זוסינקע,
א .זמן און א ,סװיטמאַן,

זוסמאַן בּנימין (טןן -- 6881
) געבּ .אין דאָרף נישטשע,

בּיי זלאָטשאָוו ,מזרח-גאַליציע ,אין אַן

8הסאןם

אָרע ;ער פּאַמיליע ,בּיו  61יאָר געלערנט
טאנסתסנסוו (כאַרקאָו ,ז"ז  .)84אין זמ"בּ .א|ין בּית:מדרש ,דערנאָך גענומען זיך
היידיש" צוזאַמען מיט ש .גאָדינער פאַר.
צו השכּלה ,זינט  8091געדרוקט אַרטיל?
:
ועפנטלעכט אטַערמינאָלאָגיע פון שלאָ
לען אין דעם לשון:קודשדיקן װאָכנבּלאַט
|
סעריי,
זמחזיקי הדת" און אין דעם ידישן
זוסמאַן אבּא-יוסף ({וט --7781 01/װאָכנבּלאַט חדער רעליגיעזער יודישער
) געבּ ,אין בּראָד ,גאַליציע ,אַרבּײיטער" ,בּיידע אין לעמבּערג ,אויף.
אין חדר
ייו  41יאָר געלערנט
אין דעם קראַקעװער שטאָג" פון יונה
און גלייכצייטיק אין דער פאָלקסשול,
קרעפּל ,און פאַרשיידענע אַנד ,יידישט און
דאַן געמוזט גיין אַרבּעטן ,צו  51יאָר העבּרעיִשע צייטונגען פגואןַליציע ,אויך
פֿאַרלאָזט זיין היים ,געװאַנדערט איבּער
א"פ בּן:צבי 2291 .אַרױסגעגעבּן אבַּראַ:
,
=ייך ,אונגאַרן
סרטר
עדע
איבּער?און גי
שור קאונזער חנוך" ,פון אָרטאַדאָקסישן
דיײיטשלאַנד ,האַלאַנד 2981 ,געקומען שטאַנדפּונקט .העבּרעיִשער אוךן יידישער
קיין אַמעריקע ,זשורנאַליסטישע טעטי:
לערער אין דער תלמוד:תורה זישיבת
קייט אַנגעהױיבן  6091אין ?צייט:גייסט"- --אורח לחיים" אין זלאָטשאָו- ,דער וועכנטלעכער אוױסגאַבּע פון /פאָר?
זיומאָר יעקב (- 6581ש(-ון )2291
ווערטס" א"ר פון ש .פּעסקין ,שפּעטער
געבּ ,אין גראָדנע אין אבַּאַלעבאַטישעף
:
געווען קאַרעספּאָנדענט פון דער זאידיפאַמיליע ,האָט בּאַקומען אַ טראַדיציאָנעלע
,
ָ
רער אַרבּײטער וועלט" אין שיקאגא
ש
יידישע דערציונג און האָט זיך שוין קינד?
.
:
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ווייז אויסגעצייכנט מיט זיינע גרויסע פעי?
ליסטישע אַגיטאַציאַנסבּיוראָ פאַרן גאַנצן
קייטן אין לערנען ,אָבּער זיין טעמפע?
לאַנד ,דורכגערײיזט די פאַראײיניקטע
ראַמענט פון אַן עכט אַרטיסטישער נאַש
שטאַטן

און קאַנאַדע מיט

רעפעראַטן

טור האָט אים געטריבּן אין די רייען פון

איבּער סאָציאַליזם ,טרייד:יוניאָניזם און.

די יידישע פאָלקס-קינסטלער ,װאָס עס
זיינען אַמאָל געווען די אַלע בּדחנים און
פאָלקס:זינגער .אַלס בּדחן איז ז ,שטאַרק

װדער װיגיפּע+

אָנגענומען געווען אין די ליטװיש:ריי:

אַנדערע סאָציאַל :פּאָליטישע פּראָגן,
 011אַרױסגעגעבּן אַ צווייװעכנטלעכע
סאָציאַליסטישע

צייטונג
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זיזמאָר  ---זיטמאן

סישע מקומות ,בּפרט נאָכדעם װדיער
גרעסטער שטערן פון דער בדחנישער.
קונסט ,אליקום צונזער ,אין אַװעקגע:
פאָרן קיין אַמעריקע.

אין זיין בּדחנות

האָט ער אַרױסגעװיזן בּקיאוֹת און חריפות
אין ש"ס ,פּוסקים,

חקירה :און מוֹסר?

=
ספרים אוֹן ער איז געווען אַ-אןָנגעלײג;

די וועלט-מלחמה ,וועלכע ער האָט דורכ?
 געמאַכט אין ווילנע ,האָט שװװער געֹ=.טראַָפן דעם אַלטן -בּדחן ,איינעם פון די
לעצטע פאַרשטײיער פון דער דאָױקער
פאָלקס:קונסט ; סיאיז קיינעם ניט געלעגן
אין קאָפּ קיין שמחות ,חתונות  --בּפרט
אויפן טראַדיציאָנעלן פּאַראַד-שטײגער --
 האָבּן אויפגעהערט ,און ז ,איז געבּליבּן.אָן שום מיטלען ,אָפּגעשניטן פון זיינע
זין (צוויי זיינען אַרכיטעקטן אין רוֹס2
לאַנד ,איינער--אַ מעדיציגער אין דייטש:
לאַנד) ,ער האָט געפּרוווט פאַרריכטן זיין
מערכה דורך צרויסטרעטונגען אויף קאָנ:
צערטן אין ווילנע און גראָדנע ,אָבּער ניט
 -קוקנדיק אויף זיין שאַרפן

יידישן וויץ,

1664

נאַליזם ,דעם ציוניזם אאַז"וו ,ער האָט'
אויך רפ.עפנטלעכט אינטערעסאַנטע קול:

טור:היסטאָרישע עזכרונות פון אבַּדחן"

אין קדעם פּנקס" א"ר פון ז .הײזען,
וואו ער בּרענגט ידיעות װעגן אַ גאַנ;
צער ריי בּדחנים ,אויך אבַּיסל עטואָ:

מאַטעריאַל

גראַפישן

ידישע

(װעגן

חתונות אַמאָליקע יאָרן),= אאונזער טאָג"

פרײגד",

,601

,1291

|

;014 ,904

,אונזער

יו

|

זיממאַן דוד (ערב ר"ח אלול --8981
)291 162

געבּ .אין טשעלאַדז ,לעבּן

בּענדין ,דאָמבּראָװער געגנט ,איבןּאאַַ=
לעבּאַטישער פּאַמיליע ,פחי אַװעקגעגעבן

געװאָרן אין חדר ,ואו געשָמט פאַר
אַ גוטן קאָפּ ,געבּליבּן נאָך קינדווייז אַ יתום.
פון פאָטער ,שוין צוֹ  31יאָר אַלײן גְעָ=
מוזט פאַרדינען ,זינט  3191געלעבּט אין
לאָדז ,געווען אַן אָנגעשטעלטער,

אַלפָ+

רער פוֹן העבּרעיִש ,אַפילו זיך פאַױנומען.
מיט מסחף ,די ערשטע לידער אָפּגעש

דרוקט צו  51יאָר אין אלַאָדזער יירי=
שער צייטונג ,שפּעטער זיך בּאַטײליקט
אין די זמ"ה פון די יונגע דיכטער זיונג=אידיש" ,געזאַנגען! - ,זוועגען" ,א;סיפעלרי

אין ער שוין געווען צו אַלטמאָדיש מיט
זיינע גראַמען און טעמעס ,און זיין על:
אין -און אַנדערע לאָדזער אױסגאַבּן .,איפּ דוד
טער איז געװען אַ טרױעריקע,
זון פאַרעפנטלעכט לידערד אין ד .איגנאַ?
דחקות און נויט ,בּיז ער איז נאָך אַ שווע:
רער האַרצקראַנקהײט געשטאָרבּן אין שפּי- :טאָווס זמ"בּ קשריפטעןײ זוט .אין בּוֹכ

טאָל פון וילנער חמשמרת חולים" --
פון זיינע לידער איז אַרױס

אַזאַמלונג

פאָרם אַרױיסגעגעבּן אַזאַמלונג לידער א"ט:
קאויף ווייטקייטן קרייזנדע פאַל איך" (ליש.

א"ט אדיא ספירה ,,.אוֹנ דאצו דרייא לֵי

טאָגראַפירט ,מיט קאָמפּאָזיציעס פון אידע.
בּרוינער ,פ"ג קאחרידי ,לאָדו,)1291 ,ליידג?.

װאָרען פון מיר אויף פילע גראָסאַרטיגע

דיק הונגער און נויט 2291 ,שווער קראַנק.

דער ועלכע עס איז פאָרגישטעלט גי

הויכצייטען און געזעלשאַפט )1 ,,דאָס
פּאַפּירל )2 ,דיא קאָמאָדע )3 ,דער לאַך",
(דרוק י .ל ,מץ ,װילנע ,ג ,881זיז .)23
אין זיין צווייט בּיכעלע שיויים א"ט /דאָס
יודישע הערץ" (וילגע ,191/ ,ויז)48 
האָט ער שוין געפּרװוט צאָלן צינז די
גייע יידישע בּאַװעגונגען  --דעם נאַציאָ:

געװאָרן ,זיך געװאַלגערט איבּער פאַח?
שיידענע שפּיטעלער און געשטאָרבּן עלנט

און איינזאַם אין שאפַּיטאָל אין בּרעסלע.,
דײיטשלאַנד,
חייםילייב פוקס ,אין ;לאָדזעף פאַלקסבלאַט.
פון {| 32911 9/אלי בארוכין ,סון {ס'פעלד --
געװידמעט דעם אַנדענץ פון ך( .": ,לאָדי.,3291 ,
{ ה'  5)1אבּיכער-וועלט" ,3291 ,ז,282 ,
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זייפפערט משה (--)* 1581 2//זן?/
 )2געבּ .אין װילקאָמיר ,קאָװונער
גובּ ,,וואו זיין פאָטער ,איינער פון די
דעמאָלטיקע ווילנער משכּילים .איז געווען
+

צו

פעלדשער.

ליב דער שטרענג
אָרטאָדאָקסישער -
סכיבה בּאַקומען
די טראַדיציאָנע?
לע יידישע דער

10:6

פעלדשעריי אין װילנע ,אין .דעם סאַ:
וויטשער שפּיטאָל בּיי דעם אײבּערדאָק?

טאָר

פרוישטעױטער ,שפּעטער

אױיסגעהאַלטן
עקזאַמען און
טיצירט אַלס
און שפּעטער
סערן שׂטעטל

אין קאָװונע דעם פעלדשער:
נאָכן פאָטערס טוט פּראַק
פעלדשער אין שווערזנע
אין דעם דערבּיייקן גרע;
שטױיבץ ,גלייכצייטיק גע.

שריבּן פּובּליציסטישע

און

קריטישע

אַרטיקלען און פּעליעטאָנען .אין ראָד;
קינסאָנס ,הקול"? ,אספת חכמים" ,צין?

צוונג= ,געלערנט
אין חדר און בַּיי

ניסטישע

מלמדים ,פון דעם

רעספּאַנדענצן

טאַטנס

3781

בּיבּליאָטעק

זיך בּאַקענט מיט

83

אַרטיקלען אין זהמגיד" ,קאָ:
אין גאעמסץא חהממתפתסהן

און .אוֹיך אין 8 8608ואססץק

דער העבּרעישער השכּלה-ליטעראַטיר,
און  ,31880382אסיַפֿור חהצפּור בּפח" אין
ז
צו צען יאָר אַריבּערגעפאָרן מיט די
האור" ,3881 ,אאַז"וו .אומצופרידן פון די
ד
ע
מ
א
ָ
ל
ט
עלטערן אין דעם קליינשטעטל שווער?
יקע בּאַהערשער פון דער יידישער -
זנע ,מינסקער גובּ ,,בּיים ניעמאַן ,ואו  /ליטעראַטור---שמר /און  בּלאָשטײן--האָט
יווייטער געלערנט תּלמוד ,געלייענט די | ז .געפּרווט שאַפן יאיַדישן ראָמאַן ,װאָס
השכּלה-בּיכלעך ,װאָס די פּאַקנטרעגער
זאָל װײגיקער זינדיקן קעגן דעם רעאַ.
ל
י
ז
ם
,
א
ו
ן
ע
ר
פלעגן בּרענגען אין שטעטל צו פאַר
:
ה
א
ָ
ט
א
ָ
נגעשריבּן זיינע ראָ:
מ
א
ַ
נ
ע
ן
ק
א
ח
ב
ה
קויפן ,און געװועון אונטערן שטאַרקן
בּתּענוגים אָדער בּלומען
איינדרוק פון די העבּרעישע צייטונגען
און דערנער" ,קאיטעלע און גיטעלע --
+הכּרמל" ,זהמגיד" און חהמליץ" ,װאָס
ראָמאַן אויס דעם אידישען לעבּען אין לִי:
דער פאָטער האָט אַבּאָנירט ,און אַלס טא" ,ז"ז  912און חצווישען ליעבּע און עה?
בּר:מצווה:יינגל שוין אָפּגעדרוקט זיין רע" (אַלע אַרױסגעגעבּן פון פ"ג ראָס אין
ערשטע קאָרעספּאַנדענץ אין ,הכּרמל",
ווילנע) 6881 .אױסגעװאַנדערט קיין אַמעָ-:
ר
י
ק
ע
דאן געדרוקט פּאָפּולער:װױיסגשאַפטלעכץ.
מיט דער האָפּענונג זיך איינצואָרדעל -
אַרטיקלען אין װאָהלמאַנס חהכּוכבים",
נען ביי ליטעראַרישער אַרבּעט .ער האָט
חהמליץ" ,חהכּרמל" ,געלערנט שפּראַכן,
אָנגעהױבּן מיטצואַרבּעטן אין די דעמאָל;
זיך גרייטנדיק צום אוניווערסיטעט ,אָבּער
טיקע אָרעמע ניוײאָרקער יידישע װאָכנ:
לױט דער פאָדערוֹנג פון פאָטער גע:
ב
ּ
ל
ע
ט
ע
ר
א
ו
ן
א
ו
י
ך
ק
א
ָ
ר
ע
ספּאָנדירט אין.
ד
ע
ר
פאָרן לערנען אין דער װאַלאָזשינער
8
0
0
4
0
1
2
.
ס
א
 ,461וואו ער האָט
ישיבה ,פוֹן וועלכער אין  8חדשים אַרו
ם
ַ
א
ט
כ
ע
ל
ט
נ
פ
ע
ר
ַ
א
פ
א
"
צ
|
אגַרעסערן אַרטיקל
אױיסגעשלאָסן געװאָר .פאַר
לײענען
װעגן דעם ידישן טעאַטער אין ב".
זטרייף:פּסלען" ,דאַן  31חדשים געלערנט כּדי צו פאַרבּעסערן
*) לױט ,חכמי ישראל בּאמריקא" --א' אײ-
תּר"ײן אין די ליטעראַרישע קריון אין נ"י האָט 

 מען געהאַלטן,48 8

פאָרן

אַז

ער

איז אין עלטער פון

די אױבּנגעבראַכטע

דאַטע

איז פון 

ז|יין אװטאָביאָגראַפיע פאַר אונזער לעקסיקאָן.

זיין מאַטעריעלע

פיא
לאַגע און קענען אַראָפּבּרענגען ד

מיליע .פון רוסלאַנד,

אָנגעהױבּן צן

שרייבּן פּיעסן פאַר דעם יידישן טעאַ:
טער ,זיין ערשט טעאַטערשטיק ,אַרעאַ:

/
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ליסטישע דראַמע פון צַרבּעטער:לעבן,

דרוקט געווען אין פאַרשיידענע אויס=
גאַבּן ,אויך אין חװאַרשעװער יודישען

שמאַק פון דעם דעמאָלטיקן יידישן טע:

(אַרױסגעגעגּן צום :02יעריקן יבּילײ פון

זין

דעם יידישן טעאַטער ,ניוײיאַרק ,)7981

ניט די אָפּעראַציעס ,װאָס די אַקטאָרן

גרויסער

װדער שלאָסער" ,איז דורכגעפאַלן ,און
ער איז געצוואונגען געװוען צַריבּערצו? פאַמיליען:קאַלענדאַר" ,4981 ,אין דעם
יוד" ,פרישמאַנס ?הדור" ,גרשון ראָזענ=
גיין צו היסטאָרישע אָפֿערעטן ,וי זמרים
צווייגס חהעברי" און אהדבּורה" אאַז"ו.
החשמונאית" ,חטיטוס" ,חשומר ישראל",
חגר צדק" ,חשיבת ציון" ,חמלכּת שבא" - ,בּאַזוגדערס דאַרף דערמאָנט װערן זיין
וועלכע האָבּן געהאַט ערפּאָלג ,און אין סעריע .אַרטיקלען אין דער צפ .א .ש",
קעגן דער הפקרות פון דער ידישער
/משך פון  31יאָר איז ער געװען פאַר2
בּונדן מיטן טעאַטער ,אָנשוײבּנדיק פאַר
פּרעסע אין אַמעריקע ,זיין גרעסערע
אַרבּעט ודי געשיכטע פון דעם יודישען
דער צייט  74פּיעסן ,אָבּער געצוואונגען
טעאַטער" ,אין זמ"בּ ,די אידישץ בּיהנע" -
זיך צוצופּאַסן צו דעם נידעריקן גע:
אַטער און ניט קענענדיק

מסכּים

פּלעגן זיך דערלויבּן איבּער זיינע טע:

ררט*יקל
ַטע
זיין טאעאַ
מת"

חדער

אין זמ"בּ זאַמעריקאַ"  ,9091זיינע

אַטערשטיק ,האָט ער פאַרלאָזט דעם גע? .זכרונות פון ווילנער משכּילים און פון
ביט פון טעאַטערשרײבּערײ און איז אברהם מאַפּו ,בּיי װועמען ער איז גע=
געװאָרן אמיַטאַרבּעטער פון די יידישע ו!וען סעקרעטאַר ,אין חהתּורן" ,און אויף.
כון

אין יאָרבּוך לוח אחיעבר" א .אַנד .אין
בּוכפאָרם זיינען אַרױס אין נ"י (אין פ"ג

בּבל" ,פאַרעפנטלעכט אין איידישען טאַ:

זהיבּרו פּאָבּלישינג קאָז) זיינע ראָמאַנען

טעגלעכע צייטונגען.,

זיין ערשטער ראָ:

מאַן אין אַמעריקע ,זדער טהורם
(געבּלאַט" און שפּעטער

אויך אין בּוכ:

חבּיים

טיר

פון גן=עדן",

זאַ גאַסט פון לקש

פּאָרם ,בּאַהאַנדלט דעם בּאַנקראָט פון נער וועלט" ,זגראַף פּאָטאָצקײ ,שוויכנע
דער יידישער אַסימילאַציע אין רוסלאַנד דװאַשע די שדכנ'טע" ,אטיראַנישע מו=
טער" ,אליטווישער קעניג פון די שנאָ:
אונטער דעם רושם ,װאָס די פּאָגראָמען
האָבּן געמאַכט אויף דער יידישער איג? .רערס" ,זקיובּאַ" .,חשפּאַציער דורך דעם
טעליגענץ ,דער ערפאָלג פון דעם ראַ -גיהנום" ,האָט אויך איבּערגעזעצט פון פּאַ
מאַן האָט אים געמאַכט פאַר דעם ראָי אָלאָ מאָנטעגאַצצאַ ,פרויען פון מיין צייט"

מאַנענשרײבּער פון /טאַגעבּלאַט" ,ואו -און די קוגסט מאאַַנן אויסצואוועהלען"--

ער איז געװאָרן זינט  5091איינער פון
די הױפּט:מיטאַרבּעטער און אין משך פון

די  71יאָר אָנגעשריבּן  46ראָמאַנען,
פון וועלכע עס זיינען בּאַזונדערס פּאַ:
פּולער געװען /זושע פּאָהולאַנקער",
זבּאַרג אַראָפּי ,שװו'נויאָרק וויינט און לאַכט"
א ,אַנד( .דער לעצטער פזויןי--חדער איבּי:
גער פונק"--איז געבּליבּן אומפאַרענדיקט).
ער האָטאויך אָנגעשריבּן אָן אַ שיר סקיצן,
דערציילונגען ,פעליעטאַנען .,,הומאָרעס:
|קעס אאוַןרטיקלען ,װאָס זיינען גע?

איינער פון די פּיאָניערן פון דער יידי=
שער ליטעראַטור ,בּפרט אין אַמערילע,
האָט ז ,בּיי דער גאַנצער שונדמעסיקייט
און סאַנטימענטאַליט פון זיינע ראָמאַנען,
דאָך געהאַט דעם פאַרדינסט ,װאָס ער

האָט מיטגעהאָלפן צו שאַפן דעם יידישן .
מאַסנלעזער פאַר

דער

וועלטלעכער ליטעראַטור;

נײער

ידיש:

זיך אַראָפַּ+

לאָזנדיק צום געשמאַק פון המון און
דער אַמעריקאַניש:ײידיש פּרעסע ,האָט ער

ינסטלעריש געגעבּן אַ סך װײניקער,
ק
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זייפפערט--זילבורג

וי ער איז עס מסוגל געװען,

סי אין

אינהאַלט סיי אין סטיל ,אָבּער אין זײ:
נע שילדערונגען

פון דעם יידישן לעבּן.

אין דער אַלטער היים האָט זיך אַרױס:
געוויזן דער בּאַגאַבּטער פאָלקסשריפט:
שטעלער ,האָט זאיוךיסגעצייכנט מיט
זיין בּאַשײדנקײט ,פריינדלעכקיט צו
חברים ,מונטערן אָפּטימיזם און לעבּנס:

לוסטיקייט בּיז די לעצטע טעג פון זיין
לעבּן און איז געווען איינער פון די ג=

צייטשריפטן און זמ"בּ ,װי {דאָס יידישע
פאָלק",

זיוגענד-שטימע",

חדי וועלט",

חדי נייע צייט" ,א ,אַנד ,אבַּאַזונדערע
אויפמערקזאַמקײט אין די ליטעראַרישע
קרייזן האָט געצויגן זיין גרעסערע דער:
ציילונג א"ט זאייגער אַ מענש" (אין

װליטעראַרישע  מאָנאַטשריפּטען",
געבּליבּן ניט

שן;

פאַרענדיקט צוליבּ דעם

אונטערגאַנג פון זשורנאַל) ,וואו עס קו:
מען צום אויסדרוק די מענטשלעכע איין=

ליבּטסטע מיטגלידער פון דער יידישער

זאַמקײט ,דער שרעק פאַר לעבּן--די גרונד?

אין

אַרעסטירט (צוזאַמען מיט דוד אײנהאָרן)
אונטערן פאַלשן חשד פון צוגעהעריקײט
צום חבּונד" ,נאָך לאַנגע השתּדלותן באַ:
פרייט געװאָרן מיטן תּנאי צו פאַרלאָזן
רוסלאַנד ,בּיז דער װעלט:מלחמה גע;
לעבּט אין גאַליציע ,אין קראָקע און

שריפטשטעלער:משפּחה אין ב"י
חכמי
ש"ע--ס

ישרא?
,יודישער

מרמר, ,צום

בּאמריקאן

רבּי קצין,

פאָלקסביבּליאָטעק?,

||{

ק,

:05יעהריגען יובּילעום פון זיין שאַי

פען" ,אין שיקאַגער

רעקאָרד?

(?) פון

,פרײהײיט? פון
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|  32911ג ,זעליקאָװיטש : ,קעסנער ,מיכל אַראָנ..
סאָן א .אנד ,,אין גײדישען טאַגעבּלאַט? פון.
וד"ר אי גיזבּורג ,אין  ,פאָרי
2291
/
אונזער טאָג",
ק ,טעפּער,
װערטס"22911 ,
,2

2131

בּו גאָרין,

,געשיכטע

פון אירישען

כעאַטער" ,88 ,11 ,רשימה (װאו עס װערן אייס.
גערעכנט

ז-דס טעאטערשטיק),

)
זילבּורג משה -- 4881
געבּ ,אין מאָלאָדעטשנאָ ,ווילנער געגנט,
אין אַ בּאַלעבּאַטישער פאַמיליע .געלערנט
אין חדר און דער ישיבה ,שפּעטער זיך
גענומען צו אַלגע.
מיינער בּילדונג
און געלעבּט אין
מינסק אַלס הע

הרעיִשער .לערער.
אַרום  6091זיף
בּאַזעצט אין וויל -
נע ,וואו ער האָט
דעבּיוטירט מֿיט
עטלעכע דערציילונגען אי
תוֹן י בּערשאַדסקי ,דאַן זיך אָפּגעגעבּן
ן{ קהזמן"

אינגאַנצן

דער

פּאַרעפנטלעכט

יידישער

א"ר

ליטעראַטור,

שטימונגס -בּילדער און

דערציילונגען אין פאַרשיידענע וילנער

מאָטיוון פון ז --ס נאָװעלן ,אַפּריל 2191

לעמבּערג,

דערנאָך אין ווין,

וואו ער

האָט זיך בּאַשעפטיקט אַלס העבּרעישער
לערער 0291 ,האָט ער אָנגעהױבּן אַרױס:
צוגעבּן אַחודש:זשורגאַל א"ט חקריטיקי
(אַרױס  01ח"ה) ,װאָס האָט גרופּירט

אַרום זיך דערהויפּט

רישע
פוילן
וועלע
דענע

די יונגע ליטעראַ:

קרעפטן פון ווין ,אַמעריקע און
און ואו ז .האָט אַחוץ דער נאָ:
ודער טויטע -קאָפּ" אוֹן פאַרשײ:
קלענערע נאָטיצן ,אויך א"פ מזל,

פאַרעפנטלעכט

אַ סעריע

פּובּליציסטישע

אַרטיקלען א"ט חװאָס איך האָבּ אייך צו
זאָגען"  --קעין דער פאָלקספרעמדער
אַסימילירטער אָדער ציוניזירנדיקער איג?

טעליגענץ .אַלס אָנפּירער פון דעם פ"ג
דער קװאַל" האָט ער געשריבּן די
הקדמות צו דער אַנטאָלאָגיע פון י .ל ,פּרץ
אין דער אױסגאַכּע פון ,פינף נפטרים"
און צו י יל.ינעצקיס

/דאָס פוילישע

יונגעל" 3291 ,צוריקגעקומען קֵיין וייל:
נע ,געדרוקט פון צייט צו צייט קריטי:
שע אַרטי קלעך אין חווילנער טאָג"5291 ,

1011

זילבּורג  ---זילבּערבּוש

אַרױסגעגעבּן אַ װאָכנבּלאַט פאַר טעאַטער
און קינאָ א"ט עדי בּימה" (אַרױס 61
נומ,).

זינט 6291

צזאַמען מיט

נחמן

מייזיל מיטרעדאַקטאָר פון חדי ליטעראַ:
רישע בּלעטער? אין װאַרשע -- .האָט
איבּערגעזעצט פון העבּרעיִש--א .נ .גנע:
סינס חמעשה אַטעלאָ? און װסאַמואיל

סאַמואילאָװיטש" (וכּלל:פ"ג"+ ,בּערלין,

 ,2זי"ז  )36און פאַרן וילנער פ"ג
פון בּ .א .קלעצקין :אַװגוסט סטרינד?
בּערגס חחתונה האָכּן--צװאַנציק חתונה?
געשיכטעס"

(,4291

ז"ז .,)643

עדער .

ווידוי פון אַ נאַר" (נאָך ניט פּאַרעפנט?
לעכט) ,גוסטאַוו מעירינקס ראָמאַן חדער
|גולם" ( ,5291ז"ז  ,033מיט אקַריטישן
אַריינפיר)--,אַ געוויסע צייט געווען פאָר=

נען תּנ .און בּיים פּריװואַט:לערעוי פון
דעם שווערס קינדר--אויך דייטש ,בּגנבה

| געלייענט מליצה:ספרים און אין די ספרים

חיצונים--געווען דערזעלבּער מתמיד װאָס

אין דער גמרא ,אין  6חדשים אַרום גע2
בּליבּן אַן אלמן ,צוריקגעקומען אין זיין

שטעטל ,ניט אָנצוטגָן די עלטערן קיין
עגמת:נפש ווייטער געלערנט אין קלויז,
אָבּער |דערהויפּט

זיך

אַרײנגעטאָן

אין

השכּלה ,געקענט אויף אױסװײניק װע;
בּערס וועלט-געשיכטע ,לוצאטאס אלישרים /
תּהלה" און ץמגדל עודי אאַז"ו ,אין אָנ
דערטהאַלבּן

יאָר אַרום װידער

חתונה

געהאַט פאַר אנַגידס אטאַָכטעף אין קאָ.
לאָמײ ,געגעסן קעסט און פּלײסיק שטת.
דירס

די

דייטשע

און

די

העבּרעישצ.

זיצער פון פאַראיין פון די יידישע לי.
| טעראַטן און זשורנאַליסטן אין ווילנע,

השכּלה:ליטעראַטור 8781 ,דעבּיוטירט מיט
עטלעכע מאמרים און סיפּורים אין סמאָ:
לענסקיגס חהמבּיט" און זהשחרי ,אין קאָ2
לאָמײער התור" ,אויך א"פּאיש יהודי און -
בּן ישראל 0881 ,פאַרבּראַכט  6חדשים.
אין װין אַלס בּעל.מגיה פון קאָהוטס

אָבּער נאָך דער
שריפה ,6681 ,איז
ער פאַראָרעמט
| געװאָרן און מער
ניט געקענט צאָלן
קיין  שכר?לימוד,
און ז ,,וועלכעף 
האָט שוין בּיי די
מלמזדים זיך אָך;

װערוך השלם" אות ד' און פון דעם
זהשחר" 2881 ,אַרױסגעגעבּן אין בּאָטאָ:

זילבּערבוש דוד = ישעיהי (/ואו!
--1854 -

 ) -געבּ ,אין זאַלישטשיק ,מזריח?

גאַליציע ,זיין פאָטער ,אליעזר?צבי ,איז
געווען דער הױפּט?ײשראַפיקאַנט פוןשטצטל,

געזאַפּט

מיט

שאַן ,רומעניע ,און דערנאָך אין לע
בּערג לאיַטעראַריש חודשזשורנאַל א"ט
האור" ( 8ה"ת) .,װאו' ער האָט ציא.
פאַרעפנטלעכט זיין ערשטן גרעסערן סיפּור
א"ט חמוציא אסירים" (אַרױס אויך בּאַ:

זונדער) ,דאַן  0יאָר געווען לערער פון .
רעליגיע אין דעױ גימנאַזיע און די פאָלקס;

ש"ס און פּוסקיג ,האָט אָב |

 געהױבּן צו לערנען אין דער סאַדאַגאַ:רעױ קלויז ,פאַר זיין התמדה נושא-חן
געווען בּיי די חסידים ,און זיי האָבּן איס
מיטגענומען ,אַפּילו אויף זייערע הוצאות,
קיין פאַדאַגאַרע

|

| 172

צום

רבין ,צו

 02יאָר -

שולן פון קאַלאָמײ ,אַרױסגעגעבּן אצוַויי- :
װאָכנשריפט אהעםיי (תּרנ"ג) ,אָנהײבּ 3981
| זיך בּאַזעצט אין ווין ,ער האָט זיך בּאַ:
טײליקט

אין

פאַרשיידענע

העברעישע

צייטשריפטן ,וי !המליץ" ,שהצפירה",
בּרוידעסעס

;היהדות",

/כּנסת ישראל",

;המגיר החדש" ,חספר השנה" ,שהאשכַּול*

פאַרזיין גרויט לומדות אָנגעקומען פאַר
אַן איידעם אין אַ גבִיריש הויז פון ;לוח אחיאסף", ,העת" פון גרשם בּאַדעױ
אַ יידישן גוטסבּאַזיצער ,אָנגעהױבּן לער ! :א .אַנד ,,וואו ער האָט ,אַחוץ מאמרים- ,

/

/

1073

זילבּערבּוש  --זילבּערפאַרפ

קריטישע אַרטיקלען ,,אויך א"פּ הדני (אין

1074

-

אַ לעבּנסבּילד פון ועֲלוול זבּאַראַזשער:

בּריינינס ,ממזרח וממערבף") ,זבדי ,פאַר.

ערנקראַנץ,

עפנטלעכט אַגאַנצע ריי הומאָרעסקעס
און דערציילונגען --.אין בּוכפאָרם אַרױס:
געגעבּן  :חכּח הבּת"--אַ גרעסערע דערציי;

בּעטן איבּער דעם בּאַרימטן יידישן פאָלקס;
דיכטער (פ"ג אליטעראַטוח?פרײינד" אין
װיען ,1291 ,ז"ן  ,)711צייכנט זיך אויס .
מיט זיין זאַפּטיקן לעבּעדיקן סטיל -.אַ מו:

בּילדער אויס דעם יידישן לעבּן אין גאַ:

סטער פון עכטן קערנדיקן גאַליצישן
פאָלקס:יידיש--.ןן 4291 31/איז אין ווין

לונג ,חזכרונות"  ---קולטור:שטייגערישע
ליציע (לעמבּערג ,)5881 ,קחדשים גם
ישנים"--דערציילונגען און חומאָרעסקעס

עשוקים"" --

{קראָקע ,)0281 ,חדמעת

איינס פון זיינע פּאַפּולעױסטע וערק ,וואו

עס װוערט אין אהאַַלבּ:פּובּליציסטישן טאָן

געשילדערט דאָס טראַגישע לעבּן פון די
יידן אין רומעניע (קראָקע ,)1981 ,שנפש
אחת

מישראל"

געפייערט געװאָרן  דער ;07יעריקער
יובּילײ פון ז ,,בּיי דער געלעגנהייט אין.
אוֹיך פאַרעפנטלעכט געװאָרן אַן אויפרוף
צו דער יידישער געזעלשאפט ועגן שאַפן
אפַאָנד אויף אַרױסצוגעבּן די געזאַמלטע
ווערק פון דעם זיידן פון די גאַליציאַנער

ושברי

העבּרעישע:יידישע שריפטשטעלער ,בּפרט

מחזותיי (קראַקע  ,)0091אמחזות וספּורים?
(קראָקע ,)5091 ,לכּתכים נבחרים" (,)0291

זיינע זכרונות ,װאָס האָבּן דעם גרעסטן
אינטערעס פאַר דער געשיכטע פון דער

אין יידיש האָט ז ,אָנגעהױיבּן צו שרייבּן

יידישער קולטור און ליטעראַטור אין גאַ:

וען

,2

(,)4981

,מחזות

איינע פון די

בּעסטע

אַױ

ער האָט רעדאַקטירט

אין

קאָלאָמײ איַידישע װאַכנשריפט ,טאָלקס:
בּלאַט" און זי איז אין משך פון  6חדשים
כּמעט אינגאַנצן אויסגעפילט מיט זיינע

אַרטיקלען און פעליעטאָנען .האָט זיך
אויך בּאַטײליקט
יעטאָנען

יוד",

מיט אַרטיקלען ,פצל:

און דערציילונגען

אין װדעם

אלעמבּערגער טאָגבּלאַט,

לעמבּערגער

ונייפם

שאָגבּלאַט" א"ר פון ג ,בּאַ:

דער ,9091 ,און בּשעת דער וועלט:מלחמה--
אין דער חיודישער װיענער מאַרגענצײ2

טונגי .און אין .דער קוויענער מאָרגעג:

פּאָסט? ,וי אויך אין דעם זיידישען טאַ:
געבּלאַט"

פון נ"י

און דעם

פּרץ:נומער

פון די װליטעראַרישע בּלעטער" ,אין
בּוכפּאָרם אויף יידיש אַרױסגעגעבּן:
אשטרעכאַליך פון דער מלחמה:צייט" ,װאָס

ליציע ,עסטרייך אין רומעניע,
ספר זכּרון; צייטלין, ,קרית ספר"; די ידישע
פּרעסע

פון סוף

,4291

|

זילבּערפּאַיבּ משח (אוןד --6781
) געבּ .אין ראָװנע ,װאָליך;

אין אגַביריש:חסידישער

משפּחה,

בּין

 41יאָף געלערנט ש"סס און פוסקים ,דאַן

זיך אַלץ מער
אַריינגעצויגן אין
וועלטלעכער ביל2

דונג 8981 ,װאַנט.
לאָפןי יקיין זֹשִׁי=

טאָמיר ,וואו אין

 2יאָר אַרום גע=

ענדיקט גימנאַזיע,
שטודירט כעמיע
אין קיעווער פּאָליטעכנישן אינסטימוט,
אַנטהאַלט אגַרויסע דערציילונג און קלייג .מעדיצין---אין בּערלינער אוניווערסיטעט
נע סקיצן (פ"ג מ .היקל ,ווין  --בּרין ,און געענדיקט דעם יורידישן פאַקולטעט .

,7

ז"ז  )841און זסקיצען"  --בּילדער

און הומאָרעסקעס אויס דעם יידישן לעבּן
אין גאַליציע ,מאַריענבּאַדער גאָטיצן און

אין קיעוו (דעם דאָקטאָר-טיטל בּאַקו?
מען פון בּערנער אוניווערסיטעט) ,אין.
די סטודענטישעיאָרן אַרײנגעצויגן אין

1075

0790

זילבּ רפצרף/

פּאָליטיש = געזעלשאַפטלעכער טעטיקייט,
צוזאַמען מיט בּן:אדיר ,מ .בּ .ראַטנער,
פואוַבּריקאַנט ,בּעל-דמיון און בּ .פריך?

די דאָזיקע נבלה ,װאָס דער רײיכסקאַנ=
לער האָט איינגעװיקלט אין אטַלית פון
אַנטיסעמיטיזם,

האַט אַרױסגערופן גרויסי

לאַנד  3091געגרינדעט די רעװאָלוציאָ . :אויפרעגונג
נערטאַציאַליסטישע גרופּע ,618618207303
וועלכע האָט אין יענער צייט געהאַט אַ ס'האָט זיך צעפלאַקערט אַ קאַמפּ צװישן.
די אַנטיסעמיטן און סאָציאַל:דעמאָקראַטן.,
בּאַדײטנדיקע השפּעה אויף דעם אַנט:
ס'זיינען אָפּגעװאַלטן געװאָרן הונדערטעהי .
וויקלונגסגאַנג פון יידישן סאָציאַליסטישן
געדאַנק (װעגן דער גרופע זוע ו--ס /פאַרזאַמלונגען .,אַרײנגעטראָגן געװאָרן
אינטערפּעלאַציעס אין רײכסטאַָג און
אַרטיקל אין זרויטן פּנקס' ,װאַרשע
 ,)1 ,1צוגעצויגן אַ היבּשע צאָל אָנהעג? לאַנדטאַג און די פרעסע האָט געקאָכט
מיט דעם אאנצידענט װזילבּערפאַרב= 
גער און זיך  6091פאַרװאַנדלט אין דער
מאַנדעלשטאַם" 7091 .,אַרעסטירט און'.
זיידישער סאָציאַליסטישער פּאַרטײ"
אַרױיסגעשיקט פון פעטערבורג8091 ,
(זסיימיסטן" ,זי ,ס'אָווצעס" .,חסערפּ"),
ז .איז געווען מיטגליד פון איר צ .ק .,אַרעסטירט אין װיטעבּסק און פאַרשיקט:
אוֹיף  3יאָר אין די אװוייטע מקומות"
און זיך אַקטיוו בּאַטײליקט (אוֹיך א"פ
דינין ,עזרא) אין אַלע אױסגאַבּן פון מיט דער הנחה אָפּצוקומען די צייט אין
דער גרופּע און פּאַרטײ אין יידיש און אױסלאַנד ,צוריקגעקומען קיין רוסלאַנד,
אין עפנטלעכן

דייטשלאַנד

רוסיש

װוי

,608646002808

8מקסס,

זי

געוואוינט

לעבּן פון

און אַפילן מחוץ דיײיטשלאַנד.,

אין ראָװֹנע

און אין פּט'בּ,

אפּאָלקסשטימע" ,ידי שטימע" ,ידי אַלטע  .וואו זיך פאַרנומען מיט אָרגאַניזירן אב
שטימע" א .אַנד .,).זיין ערשטער אֵר:
שטאַלטן פון געזעלשאַפּטלעכן קרעדיט,
טיקל ; --די יידישע פּראַגע אין דער |מיטאַרבּעטנדיק גליכצײיטיק אין דער
און רוסישער
ידישער
לעגאַלער
סאַציאַליסטישער פּרעסע"--איז געװען
געדרוקט אין זשורנאַל ( 618626:0030לאָנ?.

דאָן  ,4091נומ ,)2--1 ,פון זיינע גרעסע:

רע אַרבּעטן יענע צייט איז צו דערמאַ:

נען די אַרטיקלען איבּער דער נאַציאָ:
נאַלײפּערסאָנאַלער אַװטאָנאָמיע און איר
פונקציע אין יידישן לעבּן (91662א0ק308

)5
דייטונג פון דער יידישער קהילה (ידי

פּרעסע,

בּאַקאַנטע

צ"א

+בּריוו

/פאָלקסשטימעײ ,ווילנע  ,)7091דער קהילה
ת! ת600060060

06סװ051081

ז60

206

6טטת (פרעסבּורג  ,)1191פאַר זיין
פּאָליטישער טעטיקײַט אוױסגעשטאַנען
רדיפות 3091 ,פאַריאָגט פון פּרייסן פאַר
אַ דעדע אויף אַ סטודענטישער פאַר:
זאַמלונג קעגן רייכסקאַנצלער פאָן:בּילאָוו;

פון דער

ידישער

פּראָװוינץ" (חדי יודישע וועלט" ,וילנע.
11 ,1 ,4ע) .נאָך דער מערץ-רעװאָלוציע
אַריבּערגעפאָרן אין די אינטערעסן פון
זיין פּאַרטײ קיין קיעוו ,וואו פאַרנומען

און איבּער דער ראָלע און בֹּאַ | :אַאָנגעזעענעם

איז אויך געווידמעט זיין שפּעטערע גרע=
סערע אַרבּעט אין דייטש 2|-שזסע סוסם

פאַרעפנטלעכט

זײגע.

4רט אין שטורמישן פא

ליטישן לעבּן פון יענער צייט ,זיך בּאַ=
טײיליקט אין שליסן דעם בּאַקאַנטן אָפּ2
מאַך פון 1ע7191 3/

צװישן דער צעב+

טראַלער אוקראַינישער ראַדע און די
פאָרשטײיער פון דער צײיטװײיליקער רע=
גירונג( .קערענסקי ,צערעטעלי און טע

רעשטשענקאָ) און |ש--51/לויט אהַסכּם

פון אַלע יידישע סאָציאַליסטישע פּאַר=.
טייען (יבּונד", ,פאַראייגיקטע" ,װפּועָלי=
ציון") און דער דעמאָקראַטישער יפאָלקס=

2077

זילבּערפאַרבּ  --זילבּערצװײג

1078

-

פּאַרטײ?  --בּאַשטימט צוערשט אַלס נאַ :וינע פריינד =איינגעגעבּן אים אַרױס;

ציאָנאַל:סעקרעטאַר ,דערנאָך אַלס מיניס:

צוראַטעװען

פון דער טױיטשטראָף,

סוף

טער פאַר יידישע נאַציאָנאַלע ענינים

 ,0װערט דער ניט:קאָמוניסטישער צ.

אין אוקראַיִנע .ז ,איז אַזױ?אַרום געווען

ק .פון דער קולטור:ליגע דורך אדַעק*

דער ערשטער,

ועמען עס אין אויסגע:

קומען דורכצופירן אין מלוכה:לעבּן די

יסודות פון דער נאַציאָנאַלער אַװטאָנאָ:
מיע און אױסצואַרבּעטן אגַעזעץ װעגן
גאַציאָנאַל = פּערסאַנאַלער אַװטאָנאָמיע,
וועלכער איז אָנגענומען געװאָרן פון
דער צענטראַלער ראַדע |( 8191 9/וועגן
זד-ט טעטיקייט אַלס יידישער מיניסטער
| זע די קיעווער פּרעסע פון יענער צײט,

וי אויך ז--ס בּוך חדאָס אידישע מיניס:
טעריום און די יידישע נאַציאָנאַלע אַוו
טאָנאָמיע אין אוקראַיִנע" ,קיעוו ,קאַאָפּץ-
ראַטיווע געזעלשאַפט יאידישער פאָלקס;
פ"ג? ,9191 ,ז"ז  679אין יאַנואַר
,8

צוליבּ דער ראַדיקאַלער ענדערונג

רעט פון דער ראַטנמאַכט

בּאַזײטיקט

פון דער אָנפירונג ,און הגם ז .האָט גצ=
האַט די מעגלעכקייט צו אַרבּעטן ויי=
טער אין דער קולטור=ליגע אלס /ספּעץ",
אָבּער ער איז דערויף ניט אײנגעגאַנגען
און אין  1291אַריבּערגעקומען קיין פּױלן- ,
וואו ער גיט זיך דערהיפט אַפּ דער
אַרבּעט פון אָרט" (זגעזעלשאַפט צן פאַר=

שפּרײטן מלאכה און ערדאַרבּעט") אַלס
פאָרזיצער פוֹן דעם צענטראַל:קאָמיטעט

פאַר פּוילן ,אגעַוויסע צייט געווען פאָר=
זיצער

פון דעם

פאַראיין פון יידישע

ליטעראַטן און זשורנאַליסטן אין װאַרשע. ,
איז אויך טעטיק אין פציש"א? (וצעב?

טראַלע

יידישע

שול? אָרגאַניזאַציע"),

אין דער פּאָליטישער קאָניונקטור ,דעמי.
סיאָנירט פון זיין מיניסטער-פּאָסטן און אין
 ,9ווען די קאָמוניסטישע שיטה און טאַק.
טיק האָט בּאַקומען אַלץ אַגרעסערע השפעה

חקולטור:ליגע"  --וואו געווען פאָרזיצער
פון דעם פ"ג ,האָט אויך פאַרעפנטלעכט אַ
ריי אַרטיקלען אין חשול און לעבּן" ,חקול=.

אין דייידישע סאָציאַליסטישע קרייזן ,אַװועק

טע" ,יצוקונפט' ,חדאָס פרייע װאָרט"
א ,אַנד--.אין פעבּרואַר  9191האָט אוַי
נער צייטונג אַרױסגעלאָוט אַ קלאַנג ,אַז

אויך פון דער ײפאַראײיניקטער יידישער
סאָציאַליסטישער פּאַרטײ? ,פון וועלכער

ער איז געווען איינער פון די גרינדער
און אָנפּירער ,און זיך צוריקגעצויגן פון
פּאָליטישן לעבּן ,אָפּגעבּנדיק זיך אױיס:

| שליסלעך מיט געזעלשאַפטלעך:קולטורע:
לער טעטיקײט  .אַלס דירעקטאָר פון
יידישן פאָלקס:אוניווערסיטעט אין קיעוו,

דערנאָך אַלס פאָרזיצער פון דער קול:
טור*ליגע ,װעלכע האָט אין די יאָרן
 02--8אַגטװיקלט אגַראַנדיאָזע און

פאַרצווייגטע טעטיקײיט ,בּשעת דעניקינס
ממשלח אין קיעוו צוויי מאָל אַרעסטירט
און איבּערגעגעבּן

צום

פעלד:געריכט

דערפאַר ,װאָס ער איז געווען איַידישער

מיניסטער ,און מיט גרויס מי האָט זיך

טור" ,די אָרגאַנען פון די ,פאַראײניק..

ז .אין געשטאָרבּן,

און די יידישע

פּרט=

טע האָט אים דאַן געװידמעט ארַײ נעק. +
ראָ?אָגן .באּיןיאַליסטאָק איז דאָ אַ יידיש=
וועלטלעכע שול אויפן נאָמען פבוּןאַזין---
דעם פּאַרטײ:נאָמען און ליטעראַרישן
י -
ספּעװדאָנים פון ז,

זילבּערצווייג זלבץ (א-- 4981 72/
) געבּ .אין אָזאָרקאָ ,ביי

לאָדז ,זיין פאָטער ,צבי ,אמשַכּיל ,האָט
געשריבּן אין /הצפירה" און שפּעטער
וועכנטלעכע פעליעטאָנען א"פּ צביה אין

די װלאָדזער נאַכריכטען? ,7091 ,דער
ערשטער

יידישער

צייטונג

פון װעלכער ער איז געווען

אין לאָדן,
דער ניט=

10,

זילבּערצווייג  --זילבּער שטיין

| אָפּיציעלער אַרױסגעבּער; 5091

צוזאַמען |

מיט אַ .בּ ,קאַסמאַן געעפנט דעירשטע.
מאָדערנע יידישע בּוכהאַנדלונג אין לאָדו,

ג|עלערנט

1080

אין אַחדר מתוקן ,אקורצע

לאָדז ,וואו ער .האָט צ"א אויפגעפירט
לעוו טאָלסטאָיס דראַמע /די מאַכט פון

פינסטערניש" ,געזאַמלט מאַטעריאַל פאַר

אַ זפנקס פון ידישן טעאַטער" ,װאָס
זאָל אַנטהאַלטן די געשיכטע פון יידישן

ייט אויך אין דער לידער ישיבה פון
ר' יצחקייעקב ריינעס ,דאַן געװאָרן אַ |טעאַטער זינט דעם אױסבּראָך פון דער
וועלט:מלחמה ,מעמואַרן פון יידישע שי
האאַַנדלס =:אָנגעשטעלטער ,זינט 0191
אין שפּילער ,ארַשימה פון יידישן טעאַטעױ:
איבּערזעצונגען
פאַרעפנטלעכט
רעפּערטואַר אין דער גאַנצער װעלט און
;לאָדוער טאַגעבּלאַט" און א .רייזענס
זאײיראָפּעאישער ליטעראַטור" ,אויך א"פּ אַ לעקסיקאָן פון יירישע שוישפּילער,
סאָלאָמאַן ,זינט  3191איבּערגעזעצט אַ דראַמאַטורגן און בּכלל טעאַטער:טוער,
| גאַנצע ריי פּיעסן פון אײראָפּעישן רע= זינט  6191זיך בּאַטײליקט אין אלאָדזער
פּערטואַר פאַר דער יידישער בּינע ,וי טאַגעבּלאַט" ,וואו אַחוץ זשורנאַליסטישע
און רעצעניעס
אַרטיקלען
אַלעקסאַנדער דיומאַס זקין" (פ"ג עי זאַכן,

האַמבּורסקי ,לאָדז) ,מ ,קוזניצקיס זאַ מאַ:
מע" ,סווען לאַנגעס זשמשון און דלילה"-,
שעקספּירס חהאַמלעט" ,בּריעס חדי אָנגע?

וועגן יידישן טעאַטער ,פערעפנטלעכט אַ
ריי איבּערזעצונגען ,אויך אייניקע איבּער:
געזעצטע אָדער בּאַאַרבּעטע ראָמאַנען,

שטעקטע" ,נהאַ.טאַנסאָנס חהינטער מױי:
ערן" (פ"ג װצענטראַלי ,)3291 ,לינדויס

פון וועלכע סזיינען אין בּוכפאָרם אַרױס
אַזאַמלונג חהומאָר און סאַטירע?  --הו?

זדער אַנדערער" (פרייע בּאַרפעטונג),
ק .שעהנערס שדי טייוול:פרוי" ,הב,ער:
גערס חדער מבּול" (פ"ג יצענטראַל",
 ,3בּערנאַרד שאָוס חפרוי װאַרענס

|מאָריסטישע סקיצן פון דאעײרראָפּעי?
שער ליטעראַטור און מאָפּאַסאַנס גמזא168-
א"ט זוער שיינער בּחור" (פ"ג ש ,גאָלד
פאַרבּ ,װאַרשע 2291 ,)3291 ,אַרױסגצ? 

גירט דאָסטאָיעװסקיס ;פאַרבּרעכן און

װאָכנבּלאַט /טעאַטער און קינאָ" און.
אַליין--חטעאַטער אין קונסט" 4291 .אַפּי

 פּראָפּעסיע? ,איבּטענס עגייסטער" ,װאַצ :געבּן צוזאַמען מיט לאַזאַר קאַהאַן אלאַוו גרובּינסקיט ,פאַרליבּטע" ,אינטצע=
שטראָף" ,אַחוץ איבּער  03איינאַקטערס,

געפאָרן קיין א"י ,פון װאַנען ער קאָ

אָריגינעלע ,איבּערגעזעצטע אָדער בּאַ:
אַרבּעטע (אין בּוכפּאָרם א"ט ידי אייראָ:

רעספּאָנדירט פּאַר די יידישע צייטונגען

פ"ג

,טעאַטער און קונסט",

פּעאישע בּיהנע? ,פ"ג זיידיש" ,װאַרשע,
ַאטָסעױ?בּוך",
עאװד
ז"ן  ,632אטון

א .גיטלין) .האָט אויך איבּערגעזעצט
אויף העבּרעיש הערמאַן הײערמאַנס'ס

אהנודד הנצחי"

(פ"ג הבימה" ,לאָדן,

 ,7האָט גענומען אאַָנטײל אַלס רע:

זשיסער און שוישפּילער אין דער לאָצ
דוער ײהבּימה העברית" ,אין אפַון אים

אָרגאַניזירטער ליבּהאָבּער  טרופע,
לאַדזער טעאַטער װסקאַלאַי,

אין

שפּעטער.

.אָס שטאַליאַ:טעאַטער"
אַנגעפיוט ד

אין

פון פּוילן און פאַר דעם ניװײיאָרקער
טאָג" א"פ ז .כּספּי -
א .אײזענשלאָס,

אין

געװידמעט ז--ס אָפּפאָר ,פון זװ,4291 01/

זילבּערשטיין בּייניש (-- 2091

) געבּ ,אין דאָרף ואַמפּיאַ
זשאָו ,טאָרנער געגנט .,מערב;גאַליציע.
די פריסטע קינדער=אָרן פאַרבּראַכט אין

קלימענטאָ,

לאָדו און שפּעטער אין

קומנע .די ערשטע

/

דערציונג בּאַקומען /

בּיים פאָטער  --אַן אָרעמען מלמד- - 9091 ,

איבּערנעפאָרן געװאָרן און צעבּראָגן /

1081

זילבּערשטיין  --זיגגמאן

אַהאַנט מיט אַפוס ,טראַץ דער שואַ:
כער פיזישער אַנטװיקלונג אָפּגעגענן
געװאָרן צו אַ קירזשנער ,אַ פּלוש:װעבּער,
אשַניידער א .אַנד ,דערנאָך געווען א

1082

רוסישע שירים ,זיך פאַרנומען מיט פי+
לאָלאָגישע פאָרשונגען אין סלאַוויש
און העבּרעיִש .,אין יידיש געשריבּן לִי+
(אין דער אװאַרשעװער

דער

ידישער

לערער ,אטַעאָטער-סופלער ,אבּיוראָ:

צייטונג" ,7681 ,ז,571 ,

אָנגעשטעלטער און ארַעפּאַרטער ,בּשעת
דער מלחמה אָפּט אױסגעװאַנדערט אין
דער פרעמד אַריין און געאַרבּעט בּיים
פאַרריכטן די שאָסײען 8191 .געוען

געבּן אַ היסטאָרישע אַלעגאָריע אין
גראַמען א"ט עדער צאָרן" ,אין זמ"ב

פֿון די גרינדער פון דער סאַציאַל:דע:

 7881אַרױסגע?

חדער יודישער װעקער"  --פאַרעפנט.
לעכט אַ שיר ,דער שמש"
פון דער

יידישער

מיסיע

(די אידעע
מיט חבּת-ציון?

מאַקראַטישער יוגנט:אָרגאַניזאַציע /צ;
קונפט" און אלַענגערע צייט געװען אֵל2
טיוו אין אירע רײיען .זינט  9191גע
דרוקט ,דערהויפּט לידער--אין חלעכענס:
,מאַציאַ:
פּראַגען" ,ײמאָרגענשטערן?,
ליסטישע יוגנט:שטימע" ,חדי צוקונפט",
חדאָס פאָלק", ,אויפגאַנג? ,חדער שטראָט",

װאָרן

זיוגנט:וועקער"4 ,פרייש:יוגנט"/ ,פּאָליע:

פאַקטור-געשעפט 9091 ,אָפּגעדרוקט אַ

טענדענצן),
ספר זכּרון,24 ,

זינגמאַן קלמן (א'== 9881 1
ג)עבּ.,

אין סלאַבּאָדקע,

פאַרשטאָט פון קאָװנע ,געלערנט בּיז
 4יאָר אין חדר און ישיבה ,דאַן גע=
אַן אַנגעשטעלטער

אין אמַאַנף

סער שטימע" ,זשפּראָצונגען" .,אויך רע:
ליד קבּיים ניעמאַן" אין זמ"בּ ;שטראַה:
צענזיעס אין װליטעראַרישע בּלעטער"
לען" פוּן א .ליטווין ,נאָכן גירוש קאָװ?
יא .אַנד ,א-ין בּוכפאָרם ; אַזאַמלונג לֵי=  נע געוואויגט אין אַלעקסאַנדריע ,כעף2
לידער שאין אייגענעם קרייזי (װאַרשע,
סאָנער גובּ ,,און דאַן אין כאַרקאָוו ,וואוּ
:
 ,)221שאפַּיטאָל:פּאָעמע א"ט װסאַנקט
געהאַלטן אמַאַנופאַקטורגעשעפט; נאָך
,
העלענע:אינזל"( .פ"ג ש ,יאַטשקאָװסקי
דער מערץ?רעװאָלוציע אים ליקװוידירט
װאַרשע,)5291 ,
און געגרינדעט דעם פ"ג קאידיש? ,אין
* טורקאָ, ,לידער פון צוּװעהטאָגטען געמיט",
| אין לאָדזער טאַגעבּלצט"991 ,5291 ,

רא ,אין

|

אליטערארישע בּלעטער",5291 ,

זילבּערשטיין חיים (יהויקים) (כ"ז.

אלול --5481אַרום  )7091געבּ .אין װאַר..
שע (?) ,,צו  02יאָר געענדיקט די רא:

בּינערשול

אין

זשיטאָמיר,

37--9681

שטודירט יוריספּרודענץ אין פּעטערבּורג,
פון  8781זיך בּאַשעפטיקט מיט ערך:

וועלכן עס זיינען אַרױס די ערשטע ייךיל= 

שע אױסגאַבּן אין אוקראַיִנע זינט דעם
פאַרבּאָט אויף יידיש און העבּרעיש פון

53טן יוני  ,5191צ"א צװײ ליטעראַריש:
קינסטלערישע אַלמאַנאַכען א"ט חקונסט=
רינג" ( ,8191ז"ז  86און  ,9191ז"ז ,)222

אאַַנטאָלאָגיע זדי יונגע אידישע פּאָעזיע
אין רוסלאַנד" ( ,8191ז"ז  ,)23און איי=
ניקע בּיכלעך פון ז ,.וי שבּיי די בּרעגעס

אַרבּעט אין זיין גרויסן גוט אין פּוילן ,פון ניעמאַן"  --לידער ( ,7191ו"ז ,)23
געדרוקט אַרטיקלען אין דער אַלגעמײ;
װמאָטל דער שניידער"-פּאַעמע  ,9191ז"ך
נער רוסישער פרעסע ,געווען אַ שטעב ;7 - .יבּאַ .דער אָזערע"-אײינאַקטער (ז"ז
דיקער מיטאַרבּעטער פון מעסצססם און  1א .אַנד ,,אויך א"פ ז .קלונימוס ,בּן
/ 415022912טי ז ,1איבּערגעזעצט אויף יעקב 1291 .צוריקגעקומען קיין קאָװגע,
רוסיש געטעס ײקלאַויגאָז ,געשריבן
וואו געפּרוּװט בּאַנײען דעם פ"ג תאיריש",
6

זינגמאן  --זינגער

1083:

איבּערדרוקנדיק די כאַרקאָװער ליטעראַ:
ראַריש גאַנץ אומבּאַדײטנדיקע אױסגאַבּן,
אויך אַרױסגעגעבּן אַ זאַמלונג לידער א"ט
שווען דאָס האַרץ איז יונג" (ז"ז  )08און
אַ זשורנאַל א"ט די זװיספּע--ליטעראַריש:

| 1084

לאַסיקער האַנדלסשול ,וועלכע גע=
ענדיקט  ,0191אין אַ יאָר אַרום בּאַקן:

מען מאַטורע פון אַ גימנאַזיע ,שטודירט

פּאָלאָניסטיק אין +פרייען אוניווערסי?.
טעטיי אין װאַרשע ,בּשעת דער וועלט?
קינסטלערישער חודשניק" ( - ,1291-3291מלחמה געווען לערער פון יידישער און
פּוילישער געשיכטע אין פּױליש=יידישע
 6ה"ה) ,װואו סװאָבּן זיך דערהויפּט
מיטלשולן אין לאָדז און אין װאַרשע.
-בּאַטײליקט אָנפאַנגער 4291 .פאַרעפנט:

אַ ראָמאן א"ט אשווינדל=טרעפּ" --אויס דער

צו יענער צייט אָנגעהױיבּן זיין זשורואַ:

צייט פון דער מלחמה אוֹן רעװאַלוציע,
)0291 -- 4681
זינגער אברהם
געבּ .אין קאַפּוליע ,מינסקער גובּ .צו 01יאָר געבּליבּן אקַיילעכדיקער יתום,
|עלערנט אין מינסק ,סלוצק ,פינסק,
ג

ליסטישע טעטיקייט מיט פּובּליציסטישע
אַרטיקלען אין װלאָדזער פאַלקסבּלאַטי,
איינער פון די גרינדער פוֹן דער יידי:
שער פאָלקספּאַרטײ אין לאָדו ,אויפן
עֶרשטן צוזאַמענפאָר פון דער פ"פּ אין
פּוילן געוויילט אַלס סעקרעטאַר פון דעם
צענטראַלן ראַט פון דער פּאַרטײ ,בּשעת
די װאַלן צום פּױלישן גרינדונגסיים
קאַנדידירט אַלס דעפּוטאַט .שטּעטער

נעסוויזש ,געגעסן טעג ,אין דער פרייער.

:צייט זיך אָפּגעגעבּן מיט השכּלה .זינט
 5881 -פאַרעפנטלעכט סיפּורים און מאמרים

אֹין ?המליץ" ,יהאסיף" ,זכּנסת ישראל"
אאַז"וו .אויך רעצענזיעס ,צ"א קעגן י.ל .פּרץ,
שפּעטער אויך געשריבּן דערציילונגען און

אַרטיקלען אין יידישע צייטשריפטן ,וי
?דער יוד", ,דער טאָג" א"ר פון ל ,רֹאַ:
בּינאָװיטש; ,אונזער לעבּען" א .אַנד,
זינט  8881געלעבּט אין װאַרשע ,ואו

ער איז געווען אלַערער פון העבּרעיש
בּיו דער עװאַקואַציע פון דער שטאָט
דורך די רוסן; דאַן אַװעקגעפאָרן אין
זיין געבּורטס=שטעטל.

האָבּן פאַרנומען

בּעת די פּאַליאַקן

מינסק

זיך געװאָלט

דורכרייסן צוריק קיין װאַרשע ,געקויפט
אַ פערד און װאָגן און זיך געלאָזט אין

װעג אַרײן ,אָבּער קראַנק געװאָרן אויף
טיפוס און געשטאָרבּן אין בּאָבּרויסק,
| ,ספר זכּרון"{ ,08 8911 ,וש.

זינגער בּערנאַרד -- 3981 61///
| ) געבּ ,אין װאַרשע אין
אַ סוחרישער האַלבּ:אַסימילירטער פאַמי

ליע ,בּיז  7יאָר געלערנט אין חדר,
|ד|ערנאָך אפַּאַר יאָר אין לובּאָשיצקיס
העבּרעישער

שול,

דאַן אַרײן

אין דער

זיך צוריקגעצויגן פון פּאָליטישער טע:
טיקייט

און זיך געװוידמעט אויסשליס:

לעך דער זשורנאַליסטיק אַלס

מיטאַר:

בּעטער פון פּראָװינציעלע ציטונגען
וי ווילנער זטאָג" ,װלאָדזער פאָלקס;
בּלאַט" א ,אַנד. ,,װי אויך פון חהיינט",
 - 2546 621062101/אין װאַרשע

א .אַנד,

אַלס קאַרעספּאַנדענט בּיײיגעוואוינט די
ריגער שלום-קאָנפערענץ ,בּאַװכט 3291
ראַטנרוסלאַנד ,די בּאַלקאַנלענדער און.
טערקיי  4291אאַז"וו ,מיטגליד פון דער
פאַרװאַלטונג פון די פּאַרלאַמענטאַרישע
בּאַריכטגעבער אין פּוילישן סיים ,פון
יידישן ליטעראַטנפאַראײן אין װאַרשע,
גוטער קענער פון דעם פּוילישן פּאַלֵי= .
טישן לעבּן און שאַרפזיניקער פאָליטי?
שער פּובּליציסט ,אויך א"פּ רעגניז ,משורר,

זינגער ישראל יהושע (א= --3981 03/

) געבּ ,אין בּילגאָרײ ,לוב2
.
לינער געגנט .,אַז אים איז געװען 3
 +יאָר= ,איז זיין פּאָטער אויפגענומען געײ
װאָרן פאַר אַ רב אין שטעטעלע לעאַנֿט.

1083

1086

זינגער

ג:עדרוקט די נאַװעלע אין אפאָרװערטס",
אָנגעשריבּן וועגן ז .לאאַַנגן אַרטיקל און

יטשין ,װאַרשעװער געגנט ,אין עטלעכע
יאָר אֵרוֹם איבּערגעפאָרן קיין װאַרשע,
וואו דער פּאָטער ,אַ גרויסער למדן און
מִחבּר פון אײַניקע ספרים ,איז געװאָרן מו:
רא:הוֹרָאה (איצט
איז ער רב אין
דושיקאָוו .,גאַלי2
ציע) ,בּיז  71יאָר
געלערנט גמרא
מיט תּוספות ,מִפֶּר..

וװוכט  4291גאַליציע און בּאַשׂריבּן דאָס
יידישע לעבּן דאָרט אין אלאַַנגער סעריע

שים און יורן?

אַרטיקלען .גלײיכצייטיק אויך אַנטװיקלט

| דעה אין ישיבות,
קיבּוצים און בּתּל=
מדרשִים ,אין ראַדזמין בּיים רבּין ,אין גע=
רער ישיבה ,אין װאַרשע .בּגנבה געלייענט

אים צוגעצויגן אַלס שטענדיקן מיטאַר:
בּעטער פון דער צייטונג ,וואו ער דרוקט
אַחוץ בּעלעטריסטישע זאַכן אויך קא2
רעטפּאַנדענצן און בּילדער פון יידישן

לעכּן אין פּױלן א"פ גנ .קופער .אין
אױפּטראָג פון קפאָרװערטס" אויך בּאַ:

אַינטעסיווע

ליטעראַרישע

טעטיקײט

אין װאַרשע ,צוזאַמען מיט פרץ מאַרקיש
אַרױסגעגעבּן דאָס זמ"ב װכאַליאַסטרע",
געשריבּן קריטישע אַרטיקלען און רע:

ה!עבּרעיִשע בּיכער ,דערנאָך אויך יידישע.

צענזיעס  --אין ?פּיכער-וועלט",

צו  71יאָר געװאָרן עאקַסטערן ,געפּרוּווט
אויך צייכענען ,געאַרבּעט אַלס מאַשינהעפ?
טער ,אָלס בּיוֹראָגאַננעשטעלטער ,בײ
שװאַרצער אַרבּעט 5191 .אָנגעהױבּן צו
שרייבּן חסידישע מעשיות ,אָכּער פּאַרבּרענט
זי און אַריבּער צו נאַװעלן ,צו יענער צייט
אָפּגעדרוקט אקַליינע הומאָרעסקע אין

װליטעראַרישע בלעטער" ,פון וועלכע
געווען איינער פון די מיטגרינדער און
די ערשטע צייט אוֹיך מיטרעדאַקטאָרן
צוזאַמען מיט פּרץ מאַרקיש ,נחמן מייזיל
װוואַרשעװער אַלמאַנאַך" מיט אגַרעסערע
נאָװועלע א"ט פאשפּינװעבּס"( ,געדרוקט

פון הי

אויך אין זצוקונפטי א"ט ואַלט:שטאַט")-.

חװאַרשעװער

טאַגעבּלאַט?"

א"ר

ד .נאָמבּערג און געאַרבּעט בּיי קאָרעק.
סור,

איבּערזעצונגען

און פאַרשיידענע

שװאַרצע אַרבּעטן ,נאָכן אויסבּראָך פון
ד
-ער

רעװאָלוציע

אַװעק

קין

קיעװר

אין די

און מלף ראַװיטש ,זיך בּאַטײליקט אין

איינס פון זיינע אָריגינעלסטע און ריים-
סטע װערק ,א .אַנד .אין צּוכפאָרם פאַר? -
עפנטלעכט :אערד:ויי"  --אדַראַמע אין
בּ3ילדער ,וואו עס װערט געמאָלט דער

און פאַרעפנטלעכט אַ
נ ראיַיװעלן אין
בראָך און דער שרעק און די חבל:
דער גײער צייט? ,די
ז
מ
"
ב
ע
ּ
ב
ּ
א
ַ
גינען",
לידה פון דער נײער װעלט ,ועלכע
-זאויפגאַנג" ,א .אַנד ,,װאָס האָבּן געצויגן  .גייט אוֹיף פון טױט און חורבּן (פ"ג

אויף אים די אויפמערקזאמקײט פון די לי.

חקולטור-ליגע" ,װאַרשע ,2291 ,ו"ן ;)25
דערציילונגען"
,פּערל און אַנדערע
(דערן .פ"ג ,2291 ,זיז  ;)542יאויף

װאַרשע ,געאַרבעט אין דער װפאָלקט:
צייטונג? ,אין זשורנאַל ארינגען" פאַר.

נייער ערד" (פ"ג ב .א .קלעצקין,5291 ,

טעראַרישע קרייזן 0291 .אַריבּערגעפאָרן
קיין מאָסקװע,

סוף  1291געקומען קיין

עפנטלעכט זייז נאָװעלע זפּערל" ,װאָס
;האָט דעם ישונרגיןפּטשטעלער געמאַכט
אַנאָמען ניט נאָר אין פּולן ,נאָר אויך

אין אמעריקע{ אָבּ .קאַהאַן האָט איבּער:

ז"ז  ,)872זליים:גרובּען (שול-בּיכּליאַ-
טעק"

פון דער יקולטור:ליגע",

2291

נאָך ניט פאַרעפנטלעכט אגַרויסטר ראָ.
מאַן אויס

אַקופּאַציע

דער

צייט

פון דער

אין פּוילן און דער

דייסשער

רעװאַי

1087

1088

זינגער  =-זיסעלמאן

העבּרעיִשן לערער = סעמינאַר אין ירושָף -

לוציע אין רוסלאַנד ,האָט איבּערגעזעצט
די טראַגעדיע פון י .זשולאַװסקי /דער
לים ,זינט  7091געדרוקט קאַרעספּאָבֿ.
סוף פון משיח" (פ"ג די זצייט" ,װאַר? | דענצן / ,אַרטיקלען און איבערזעצונגען
שע ,)1291 ,װאָס אין א"ט ;שבּתי צבי" אין חלעמבּערגער טאָגבּלאַט"21--1191 ,
אויפגעפירט געװאָרן פון זיגמונט טוף=  זיך בּאַטײליקט אין דער רעדאַקציע פון

קאָװו אין פּוילן און פון מאָריס שװאַרץ
איינער פון די בא

אין אַמעריקע,,1--.

דייטנדסטע פאָרשטייער פון דער נייס:
טער יידישער בּעלעטריסטישער פּראָזע.
אַ דעאַליסט מיט אימפּרעסיאָניסטישע.
שטריכן אין זיין שטייגער שילדערן ,מיט

אַן אײגנאַרטיקן סטיל ,איז ער אויסגע:

צייכנט אַלס קינסטלער פון פּלאַסטישער

דער יידישער װאָכנשויפט יהעברי" אין .
בּראָד ,שפּעטער זיך בּאַזעצט אויןין,
בּשעת דער מלחמה רעדאַקטירט דעם

צענטראַלן אָרגאַן פון די עסטרייכישע
פּ"ש /דער יודישער אַרבּייטער"--0291 ,
 1זיך בּאַטײליקט אין דער רעדאַקציע
פון די פּ"צ=,יסטישע

6104

 01.ז621

און ?אונזער װאָרט" ,מיטאַרבּעטער פון

קלאָרקײט ,פון גרויטער בּאַאָבּאַכטונגס.

די פּיצ:יסטישע צייטשריפטן פון פאַר:

קראַפּט ,פון שאַרפן חוש פאַר די אייגן?
שאַפטן פון די געצייכנטע פיגורן ,פאַר
די פיינסטע ניאַנסן פון דער מענטש:
|
לעכער פּטיכיק,

שיידענע לענדער (זינט דער שפּאַלטונג--

פּרץ מאַרקיש,

אין ;בּיכעריװעלט" ,2291 ,ז"ז

ש .ניגער ,3291 ,}0 ,זיז ;15-26
1
 4אין ;טצָג' 42911 ,בג--,ד ,אין עניייייריש",
|
|
1 ,2

בּלויז פון די רעכטע) ,אויך א"פ הַמ:
שורר ,מ ,בּן;יעקב ,מנהם ,איידישער
אַרבּעטער ,אַ פּועל:ציון ,איינער פון די

גרינדער פון דעם פ"ג חדער קװאַל" איך
ווין ,געשריבּן די אַרטיקלען וועגן ש"ע

און יעקב דינעואָן פֿאַר דער סעריע

זינגער מאיר-װאָלף  --געווען לע " .חפינף נפטרים" פון דעם
רער אטיאןַראַשטשע .האָט פאַרפאַסט  ! אין בּוכפאָרם  ---אַ זאַמלונג .זכרונות און.
אין העבּועיִש, :מזל מחכּים"( ,זונדערט בהּײיימללדאער פון ארץ:ישראל א"ט זפון מיין
געגראַמטע רעטענישן פאַר דער יגנט
(װאַרשע? ,)9781 ,משלי קרילאָוו" ( 2ח. ,

יװאַרשע,

,5881

ז"ז 612

;)832

אויף

יידיש:
ני קרילאחָדער זיטען:לעהרער אָדער בּאַס:
װ
א
ַ
"
(
ב
ּ
א
ַרדיטשעװ)8981 ,

 --אַ

שלעכטע איבּערזעצונג פון די בּאַרימטע

פאַבּלען-.
סאָלאָמאָן

בּיכערפרעסער,

שער פאָלקסבּיבּליאָטעק",

אין ש"ע--ס

עיודיי

1.

זינגער מענדל 1ט-- 0981 03/
) געב .אין בּראָד ,גאַליציע,
|
אַלס זון פון אצַעלניק:סוחר ,בּיו 61

יאָר געלערנט אין בּית*מדרש ,דערנאָך
צו
געווען אַ עקסטערן:אַװטאָדידאַקט,
 8יאָר אַװעק קיין ארץײשראל ,וואו

פאַרבּראַכט  2יאָר ,געלערנט אין דייטש=

דאָזיקן פ"ג.

ַנד?

(פ"ג מ ,היקל ,9191 ,ז"ז 6

אדעוינאָך" ב
-ּאיַלד.

אין איין אַקט אויס

/

דער צייט פון דער רעאַקציע אין רוס
לאַנד (פ"ג װאַרבּעט" ,לעמבּערג,3291 ,
ז"ז  ,)23אויפגעפירט  5191פון ליבּהאָבּער
אין ווין ,נאָך ניטפאַרעפנטלעכט זיין אי .
בּערזעצונג פון די ווערק פון יאָזעף פּאַפּער?
לינקעוּס .געווען טעטיק אויך אַלס בּאַ:
אַמּטער בּיי דער מלוכה:הילף פאַר די
יידישע פּליטים און אין פאַרשידענע
פּאַרטײ:אינסטיטוציעס,

=ּ
ײב
לוחה
זיסעלמאַן יה

(וזע1/

) געבּ ,אין פּינסק,
.-- 5
מינסקער גובּ ,אַלט זון פון אשַוֹחט
און בּעל:תּפילה .בִּיז בּר=-מצווה פאַר?
בּראַכט אין מאַכנאַװקע ,דערנאָך אין
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צו  71יאָר אַװעק

אַלײן קיין נ"י ,זיך אויסגעצייכנט אַלס
שמוקלער ,זיך געלערנט פירלשפּילן,
צו װאָס אַרױסגעװיזן פעיקייטן נאָך אין
דער אַלטער היים ,אגַעוויסע צייט גע
לעבּט אויך אין פּראָװידאַנס ,דעם צענ2
טער פון דער יווועליר:אינדוסטריע אין
אַמעריקע ,שפּעטער אגַעוויסע צייט גע?
װען דירעקטאָר פון דער מויקשול

בּיים אַרבּעטער?רינג אין ניוײיאָרק ,זינט

זלאָטניק יהודה  -ליב (י"בּ טבז
) געבּ .אין פּלאָצק.
-- 7
זיין פאָטער ,אברחם:יצחק ,אַלײן געבּוירך
אַ יתום (דער זידע !--ס האָט אַמאָל
פאַרפירט אין בּית-
מדרש אַ מחלוקת
מיט אַ חבר אַ
וואויללערנער ---
שפּעטער מורן?
הוראה אין נאַ2
שעלסק  --וועמעס

 8געשריבּן לירישע ,הומאָריסטישע | רבּי איז גרעסער
און סאַטירישע לידער אין חפאָרווערטס",
הײליקער,
און
זופ ,א .ש ,".חקונדס" ,עדי פעדער" ,הו:
האָט ער בּאַקומען אפַּאָטש און געפאַלן
טויט אויפן אָרט) ,יונגערהייט אבַּאַהעל=
מאָרעסקעס א"פ פּראָפעסאָר שפּילפוגל,
פער אין זיין געבּוירנאָרט װישעגראָד,
לעאַנטשיק 0291 .רעדאַקטירט דעם
חודש?זשורנאַל חדער הומאָריסט" און שפּעטער אסַוחר ,איז אים געשטאָרבּן
צוֹ  3יאָר ,און די מוטער האָט מגדל גע=
די אײנמאָליקע אױסגאַבּע אדער שטי:
פער" ,אַרױסגעגענן פון דעם װאַרבײ2
ווען די צען איבּערגעבּליבּענע יתומים--
טער רינג מוזיקאַלישן פאַראיין" .לעצטנס
דןער ערש=
 3פון זי שטיפקינדער פו
פּאַשעפטיקט אַלס װיאָלין-אינסטרוקטאָר .טער ווייבּ ,בּיז  01יאָר געלערגט אין
פאַרפּאַסט אויןף אײניקע מויקאַלישע
חדר ,געווען פון דביּעסטע תּלמידים,
|
קאָמפּאַזיציעס,
פאַרשלונגען אַלע ספרים אויף יידיש,

(-- 2781 51
זיסקינד מאָרים {

װאָס זיינען אים געקומען אונטער דער

דעם /
ג)עבּ ,אין קאַװנע ,אַלס  האַנט ,װי דעם טײטש:חומש,
זיוסיפון" ,דעם פשבט יהודה" ,דעם יקהל
זון פון אחזַן ,געלערנט אין ר' הירשע2
חסידים" און אַנדערע חסידישע ניסים?בּיב=
לעס ישיבה אין סלאָבּאָדקע 9881 ,גע:
לעך ,דערנאָך צען יאָר ,בּיו דער חתונה ,גע:
קומען קיין אַ;עריקע ,געאַרבּעט אַלס
ציגאַרנמאַכער ,פאַרעפנטלעכט די באַ ! :לערנט בּיים עלטסטן בּרודער ,רב אין זאַ
שרייבּונג פון זיין רייזע אין בּאַלטימאָג .קראָטשין (איצט אין פּלאַצק ,אקַעגנער פון
חסידות ,געװען דער ערשטער ציני?
רער זאיזראַעליט" ,שפּעטער געשריבן
סטישער רב אין פּוילן) ,בּיי װעמען זי
אַרטיקלען אין דער ניו=אָרקער פאָלקס;
האָט אויך געהאַט צום לייענען כּל המיני
צייטונג? און אין דער פּילאַדעלפֿיער

חאידישער פּרעסע" א"ר פון י ,י ,זעווין,
רעדאַקטירט חדעם גייעם דור" ,שיקאַגאָ,
און אין משך פון אַ יאָר די שיקאַגער
קאידישע אַרבּײטער וועלט" .זינט 0291
ר|עדאַקטאָר פון דער אַרבּעטער;אָפּטײ:
לונג פון דער שיקאַגער אױסגאַבּע פון
זפאָרווערטסי,

ספרי השכּלה ,ליבּ געהאַט זיך צו בּאַ5

נוצן מיט אשַפּריכװאָרט ,אמַאמר ,אַ .

כּסוק ,פאַרװאָס בּאַקומען פון די חברים
דעם צונאָמען

דאָס פּסוקל" ,זיך בֹּאַ=

שעפטיקט מיט געשיכטע און אָנגעזאַמלט

אַסך הערות צו גרעצס געשיכטע9091 .
פאַרפאַסט זיין ערשטע ערנסטע אַרבּעט--
()35
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/אַ העבּרעיִשע בּיאָגראַפיע פון ישו הנוצרי,

געהױיבּן אַ רעגלמעסיקע פּובּליציסטישע

פאַר וועלכער שטאַרק געלױבּט געװאָרן

טעטיקייט צוערשט אין װלאָדזער פאָלקס:
בּלאַט? .און דערנאָך אין װאַרשעװער
חמאָמענט" ,בּאַזונדערס בּשעת דעם קאַמפּ
פאַר דעם יידישן נאַציאָנאַליזם קעגן די

פון ד"ר יוסף קלויזנער ,דעם רעדאַקטאָר
פון זהשלח"" (ניט פאַרעפנטלעכט גע=
װאָרן צוליבּ צענזור-טעמים) ,קאַרעספּאָנ?
דירט מיט ד"ר ש ,פּאָזנאַנסקי און הרב

' ץשלומי

אמוני

ישראל",

אַרױסגעגעבּן.

ח .טשערגאָװיטש 0191 ,אויסגעהאַלטן מיט  .אויך אגַאַנצע ריי בּראָשורן דורך דעם
חמזרחי"-פ"ג ,וי ?רעליגיע ,נאַציאָנאַליזם
אַן אויסצייכענונג דעם רעגירונגסעקואַ?
און ציוניזםי ,חצו דער רעליגיעזר =
מען אויף רב און ,כּדי זיך צו פאַרפול?
קומען פאַר דער קומענדיקער רבֹּנוֹת ,גענד" (אין די בּיידע .בּראָשורן מאַכט
אַװעקגעפאָרן קיין װאָלאָזשין ,וואו גע :ז .אויך קלאָר זיין שטעלונג אין דער
פראַגע פון יידיש און העבּרעיִש) ,קאונ?
לערנט יומם ולילה ,אָבּער אין עטלעכע
| ח=דשים ארום קראַנק געװאָרן און פאַר? זערע פליכטען אין יעצטיגען מאַמענט",
חדרשות"? ,דער מזרחי אוֹן זיינע אויפי
לאָזן די ישיבה ,1191 .צו  42יאָר ,גיט
גאַבּען" און אויך אַבּראָשור אין העב*
קוקנדיק אויף זיין ציוניזם ,מיט אגַרוי
סער מערהייט אויסגעקליבּן פאַר רב אין רעיש א"ט יתּכנית למודים בּשביל החדרים
האָט אויך רעדאַקטירט
המזרחיים".
גאָמבּין ,וואו געזעסן אויפן כּסא הרבּנות
אַזמ'בּ ;די מנורה" ,איבּערגעזעצט י.
בּיז סוף תּרע"ט .דאַן געלעבּט אין װאַר:
שע אַלס גענעראַל= סעלרעטאַר פוךן ח .רבניצקיס קבּריעף צו אשַוועסטער"--
וועלכע אָרגאַניזאַציע אין וועגן דערציונג (אַרױס אין ה) און
ימזרחי".,

פּױלן ער האָט געהאַט געגרינדעט אין
 ,7יולי  0291זיך בּאַטײליקט אין
דער ציוניסטישער קאָנפערענץ אין לאָנ:

דאָן און פון דאָרט אָפּגעפאָרן קיין אַמע:

טעאָדאָר הערצלס /די מנורה" און פאַר:
עפנטלעכט אַן אָפּהאַנדלונג א"ט זבּיאַ:

ליקס טרעהרען צונויפגעזאַמעלט אין איין

לאָגעל אַרײין דורך יהודה עלזעט"

(פ"ג.

לעװין:עפּשטײַן ,װאַרשע ,8191 ,ז"ז ;34

ריקע אין די אינטערעטן פון מזרחיי
סוף  0291אויסגעװײילט אַלס נשיא פון 2טע אױפלאַגע  ,)0291אבַּאַזונדערן איג?
.ין קאַנאַדע ,זיך בּאַזעצט  טערעס האָבּן ז--ס אַרבּעטן אויפן גע
אמזרחי" א
בּיט פון יידישן פאָלקלאָר און עטנאָ:
אין מאָנטרעאַל 5291 ,בּאַװכט ארץ:
ישראל און צוליבּ ציוניסטישער פּראָ :גראַפּיע ,מיט וועלכן ער האָט זיך פאַר:
אינטערעסירט נאָך  0191אונטער דער
פּאַגאַנדע דרום  אַפּריקע -- .אײנער

פון די געבּילדעטסטע פּוילישע רבּנים,
אַ בקי אין דער פולישער,
שער ,דייטשער און ענגלישער
ראַטור,

רוֹסי?
ליטע?

האָט ז .נאָך יינגלווייז געשריבּן

שירים אין העבּרעיִש און יידיש ,אייני?
קע פון זי פאַרעפנטלעכט אין העב?
רעיִשן חהקול" ,װאַרשע ,און אין דעם
מזרחיסטישן זמ"פ חדי מנורה" .דערנאָך
געשריבּן פון צייט צו צײט אַרטיקלען

אין ?הצפירה",

אָבּער ערשט  5191אָנ:

ווירקונג

פון נח פּרילוצקיס זאַמלונגען.

ער האָט אָנגעהױבּן צוצושיקן פּרילוצ:
ק-ין פאַרשײידענעם פאָלקלאָריסטישן מאַ-
טעריאַל ,אָנמערקונגען צו זיינע װערק,
צו י ,בּערנשטיינס זאַמלונג פון שפּריכ=

ווערטער ,פון ועלכן נאָר אַ גאַר קליי:
נער טייל אין פאַרעפנטלעכט געװאָרן.
דאַן פאַר דעם זמ"בּ חרשומות"  1פון.
בּיאַליק און רבניצקי פאַרפאַסט אגַרע?
סערע אָפּהאַנדלונג א"ט חממנהגי ישראל"- --
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איבּער יידישע מנחגים ,זיטן ,גלױיבּונגען
און אָבּערגלױבּענישן .בּשעם דער מלחמה
אונטער דעם דונער פין די האַר?

מאַטן ניט ווייט פון זיין שטאָט אָנגע:
|הויבּן צו אַרבּעטן אויף זיין גרויס װערק,
צו סיסטעמאַטיזירן לויט בּאַזונדערע קאַ:
טעגאָריעס און

פאָלקלאָריסטישן

דערקלערן

דעם

מאַטעריאָל

רייכן

פון דער

יידישער ליטעראַטור ,די פאָלקסטימלעכע
רעדנסאַרטן,
דאָטן;

גלייכווערטלעך און אַנעק;

פון דער דאָזיקער,

איף פילע

בּענד בּאַרעכנטער אַרבּעט ,וואו ז .האָט
אַרױסגעװיזן זאעַלטן בּרייטע און גרינד?
לעכע בּאַהאַװונטקײט אין אַלע יידישע
מנהגים ,אין דעם גאַנצן יידיאַן לעבּנס:
שטייגער ,אויף וויפיל ער שפּיגלט זיך
:אָפּ אין דער שפּראַך פון פאָלק און ציט
זיין מקור פון דער רעליגיעזער ליטע:
ראַטור ,זיינען אַרױס א"ט אדער וואוג:
דער:אוצר

פון דער

יודישער

שפּראַך"

 4בּ(1 :דאָט דאַװנעןי 11 ,איודישע
מאכלים" 111 ,חמלאכות און בּעלי-מלאָ?
כות" 01 ,חדער מענטשליכער קערפּער"

(פ"ג בּרידער לעװין:עפּשטײן ,װאַרשע,

0
8
-- 2
ז"ז  - ,)49:7521:134-711פון
זיין גרויס וערק איבּער יידישע מנהגים

יימחיי העם" פאַרעפנטלעכט קאַפּיטלען
אין זהעברי" און פון זיין אַרבּעט אידי;

ושע מנהגים און רעדענסאַרטען" --.אין
דעם טאָגבּלאַט פון די פ"צ װדי צייט".
אַרבּעט אויך איבּער דעם אַלט:ידישן
רעכט אין פאַרגלייך מיט דעם אַלט:רױ:

מישן און מאָדערנעם ,און איבּער דערזיידישער אגדה ,אין אַלמיס מאָנאַטשריפט
חדער קװאַל" פּאַרעפנטלעכט דעם ערשטן

קאַפּיטל .פון זיין יידישער איבּערזעצונג

פון זענד אַװעסטאַ ,דער תּורה פון זאָג
|ראָאַסטער .,איבּערגעזעצט פון זענדישן
|-אָריגינאַל,

1094

ז .רייזען; ,טאָג" ,מאי ;9191 ,יואל מאַסטײ
בּוים ,אין זמ" ,פוילענס קלאַנגען"ן ב .קאַר.
פּראָפּ .מ.
ליניוס / ,אין ,אילוסטריטער װעלט";
בּאַלאַבּאַן ,אין ,הינט"  1 451 ,0291מ ,װײינרײיך,
,שטאַפּלען",

ז,75 .

זלאָציסטי מעאָדאָר די ---+4
) געבּ ,אין בּאָרכערסטאָװאָ- .,
מערב:פּרײסן.,

געשפּילט

אַן אָנגעזעענע

ראָלע אין דער ציוניסטישער בּאַװעגונג
פון דײטשלאַנד ,אָנגעשריבּן אַגרױסע

מאָנאָגראַפיע איבּעה דעם פאָרגייער פון
ציוניזם משה העס און אַחויסגעגעבּן
זיינע שריפטן איבּער יידישע און סאָ=
ציאַליסטישע פּראָבּלעמען,

 0191אַרױס:

געגעבּן אױף
דײטש אַ אַנטאָלאָגיע
ר
ע
ש
פון דער יידי
ק
י
ט
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י
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ע
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ָ
א
נ
אין  2בּ
א"ט  7616 61115 41601טא (בּערלין ,פ"ג

ווינץ עט קאָ ,).וואו עס גייען אריין דורך

אים איבּערגעזעצטע נאָװעלן פון ממ"ס,

פרץ ,בּרוידעס ,אֵש ,ספּעקטאָר ,ווייסענ:
בּערג ,אברהם רייזען ,שלום?עליכם ,נאָמע

בּערג ,אנכי (פריער פאַרעפנטלעכט אין

4

8מט  1900און 6|-טסאו

,2

08.ן

גזסם

 )8091 ,1/ ,3צוואַמען מיט אַן

אויספירלעכער הק דמה ,אין וועלכער עס
װערט געגעבּן קארַיטישער איבּערבּליק
איבּער דער געשיכטע פון דער יידישער
ליטעחאַטור (אַרױס אויך אין אַ בּאַוונדער
אױיסגאַבּע)
1
6סמפ.

א"ט

606010:1001-

מסש.

161009 41216111/ 444
/

זל"ג  ---פון ני:זאַגער ,פּסעװדאָנים
פון ז .גאָרדאָן ,מחבּף פון אמַעשה?ביכל
זדער בּלינדער עדות  --איין שׂרעקליכע.
געשיכטע װאָס עס האָט זיך גיטראָפין
אין אַמעריקאַ אין פאָריגין יָר ,אוג ווייל
זיא איז זייער אינטערעסאַנט .האָבּ איך
| עס איבּער

זעטצט פון דיא װויגער .יל

טונג ,װאָס דאָרטין איז דאָס גיווען גי:
שריבּין ,עס זאָלין לייענען גרויס אוב
קליין אונ דער פון צוא זעהען אז הימל

| זל"ג  --זעגעל

1095

+096

אונ ערד האָבּין גישװאָרין אַז קיין פער?

טייל געזאַמלט ,און זיך אויך בּאַטײליקט

בּאַרגינעס זאָל ניט זיין" (ווילנע,8781 ,

אין נח פּרילוצקיס פאָלקלאָריסטישע פּוּ3
ליקאַציעס .אין דעם װאַרשעװער װאַכנ=

|

 -ז"ד ,)61

זעגעל בּנימין:זאב-װאָלף (-- 6681

בּלאַט 8/2168ז ,21וואן אָפּט מיטגעאַרבּעט
אין די יאָרן  ,7091 --5981זייער פיל
געשריבּן איבּער יידישע און אויך תּלמף.

) געבּ .אין דאָרף לאָפּושנאַ- ,
|
לעבּן ראָהאַטין ,מזרח:גאַליציע .געלערגט.

דישע שפּריכווערטער .זיין הױפּט:אַרבּעט
אויפן געבּיט פון זשורנאַליסטיק איז גע?
ווען אין דעם חודש:זשורנאַל סחט !50
= 40אַרױסגעגעבּן פון לעאָ (י 4,
ווינץ ,וואו ער איז געװען שטענדיקער
מיטאַרבּעטער כּמעט די גאַנצע צייט פון'
זיין ערשייגען ,פון  1091בּיז ;3291

בּיי הויז:מלמדים ,בּיים דיין אין סטרי

און אין בּית:מדרש אין בּירזשאַן ,צו 61
יאָר געקומען קין לעמבּערג ,ואו
געװען אעַקסטערן ,זינט  2981שטן=
דירט אין בּערלינער אוניװוערסיטעט
נאַטורװיטנשאַפט ,פילאָסאָפיע ,פסיכאָ?

לאָגיע ,ליטעראַטור:

און קונסט:גע?

סטאַטיסטיק
שיכטע ,ועלט:געשיכטע,
פּאָליטישע עקאָנאָמיע ,אָנגעהױיבּן זיין.
און

|

בּשעת דער וועלט:מלחמה אויסגעפילט
כּמעט

פון זשורנאַל

די גאַנצע העפטן

ליטעראַרישע טעטיקײט נאָך אין גאַלֵי
ציע מיט אפַּאָר זאַכן אין די העבּרעיִשע
און יידישע צייטשריפטן ,האָט ער שפּע:
טער געשריבּן בּלױיז אין דײיטש און עורא ,בּ .װאָלף ,ד"ר סש.יפפער ,בי
טיילווייז אויך אין פּױליש ,זיך די ערש? ר-אָהאַטין +,געשריבּן  די לײטאַרטיקלען.
טע צייט פיל אָפּגעגעבּן מיט ידישער נעקראָלאָגן אויף די יידישע און העבּ.

און צוליבּ דעם זיך בּאַנוצט מיט פאַר=

שיידענע פּסעװדאָנימען ,װי בר:עמי,
בּ .ספרא ,לעקטאָר ,ב .הירש ,א .בּן+

עטנאָגראַפיע און פאַרעפנטלעכט אַרײ רעישע שריפטשטעלער ,מערב:יידישע:
אַרטיקלען אוֹיף דעם געבּיט ,װי אין געלערנטע ,נאָװעלן ,פאַרעפנטלעכט אַ
דעם זשורנאַל וו4טףזט מזא,)49 = 1981( ,
- ,)4981( 415103 ,)29--1981( 3010ז2
85

56/11ם -,צ"א יידישע מעשיות,

געזאַמלט פון פאָלקסמױיל ,וועגן עלילתדם
(אַרײן אין פּראָפּ .שטראַקס בּוך -וֹטום זסס
 ,)68187602וועגן חסידים אאַז"וו .זפיוןינע

וויכטיקערע אַרבּעטן איז צו דערמאָנען

פאָלקסמעשיות

| יידישע

| 06-07

מיט הל=

סטאָרישע און פילאָלאָגישע אָנמערקונגען- .
אַן אָפּהאַנדלונג איבּער אליהו הנביא אין

דער יידישער

היסטאָרישע.

לעגענדע,

אויפזאַצן אאַז"וו ,אין בּוכפאָרם :אַבּראָ-
שור זת  61650004060102 866סות
)86052

068

טק 219

1

(לעמבּערג.,,

 -- )0קעגן פּראָפּעסאַר ד"ר טעאָדאָר

די {מאַטעריאַלן צו דער עטנאַגראַפיע
פון די מזרח:גאַליצישע יידן" (אין 1617

לעסינג ,וועלכער האָט אין אַ ריי אַרטיק+

;{סס(1050010021 04 1801020102/ 61 4ט

לען אין בּערלינער צייטונגען בּאַשריבּן

בּ .זושא) ,װאָס אַנטהאַלטן אגַרעסערע
זאַמלונג פון אַ  06יידישע פאָלקס:מעשיות,

זיינע אנַסיעה קיין גאַליציע און שטאַרק
! אַרױסגעטרעטן קעגן מזרחײיידן בּכללן.
6טל זסס (אַטעאַטערשטיק אין  4אַקטן,

לידער ,סגולות ורפואות ,שפּריכװערטער

אאַז"וו .האָט גענומען גאָר אנַאָענטן אָנ=
טייל אין איגנאַץ בּערנשטיינס

גרויסער

אַרבּעט ייודישע שפּריכװערטער און
רעדענסאַרטען" ,פֿון װעלכע אהַיבּשן

בּערלין;)4191 ,

אַבּראָשור חמנחה אין

גאָלגאָטאַ" (אין דייטש ,בּערלין---+4 ,

קעגן פּראָטעסטאַנטישן גייסטלעכן ,װעל= .
כער

האָט דעם טוט פון יעזוס

אויפן

1097

זעגעל  --זעלדאָװ

1098

בּאַרג גלגלתּא געשטעלט העכער פון
| עקדת יצחק; די פּטירח פון משה רבּינו גרופּע= ,װאָס האָט אָנגעהױיבּן אַרױסצו.

6

אויפן בּאַרג נבו איז אַנטקעגנגעשטעלט
דעם

טויט

פון יעזוס);

861600603

6

 'ׂ/96410מס//ס80/ן 8 524 43401063/ 966מט

(פ"ג געאָרג שטילקע,
{6

בּערלין ,)5191

/60091010

610

(בּערלין,

שניבּעלונגענפ"ג" ,6191 ,זײזן - ;)061טם
8

6165

00

/06מ401

(דערזעלבער

פ"ג 1 ,8191 ,ט11 ,ש ;082+בּאַהאַנדלט
די לאַנע פון די יידן אין רומעניע בּיזן
בּערלינער קאָנגרעס; דער :2טער טײל

איו געבּליבּן אַלס סעריע אַרטיקלען אין
4

ר 0סמתט 4

;

4

833!06009108

מזוומססטן

(בּערלין ,פֿילאָ:פ'ג,4291 ,

מסט

 --'09 6316וואו עס ווערט אוי92

5טע אױפלאַגע); ז 66סווסאסוסזת אס
1

ג;עוויזן,

אַז די פאַרנאַנטע פּראָטאָקאָלן

=פֿון די זקני ציון האָט

צום ערשטן

אַרױסגעגעבּן סערגטי נילוס אויף רוסיש;
זי זיינען פאַבּריצירט געװאָרן 50--3091
אין פּאַריז און פּט" ּ2און דערנאָך איבּער:
געזעצט געװאָרן אין אַלע לשונות פון
דער װעלט -- .לעצטנס שרײבּט ז .פון

געווען איינער פון יענער קלייגער

געבּן אין ווילגע

היימער

אין אַן אייגענער

ג92

אָרגאַניזירט

פון

דרוקעריי,,

ישראל?מיכל

קאַפּליגסקי א"פ לאַנגואַם

( 0191דעמאַסקירט

אַלס פּראָװאָקאַטאָר

און  7191דערשאָסן אין סאַראַטאָוו) דעם

ערשטן יידישן אומלעגאַלן
אָרגאַן אין חוסלאַנד עדי
מע" ,װאָס אין אינגיכן

סאָציאַליסטישן.
אַרבּײיטער:שטי;
געװאָרן דער

שער אַרבּעטער-באַװעגונג

בִּיז דער רע:

צענטראַלער  אָרגאַן פון ,בּונדײ און גע:
שפּילט אַגרױסע ראָלע אין דער יירי..

װאָלוציע פון  ,5091וען עס איז געגריג;

דעס געװאָרן דער לעגאַלער חוועקערי,
וז איז געװען דער רעדאַקטאָר פון די
ערשטע

גומערן און זי כּמעט אינגאַנצן

אַלײן אויסגעפילט (װעגן דער אַנטשטײ;

ונג פון אדער אַרבּײטער:שטימע? זע
זייגע אינטערעסאַנטע זכרונות אין 6-

6לעאוסק,

 ,)1נאַכן גרויסן

אַרעסט פון

פרילינג  8981בּעת ס'איז דורכגעפאַלן
די דרוקעריי

פון

עדער

ארבּייטער:שטיג

מע" און דער גאַנצער צ"ק פון בּונד",
צײט
צו צײט אין דער ציוגיסטישער .האָט זיך ז .אַרױסגערוקט אין דער פאַ:

מ
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זיך אויך בּאַ : דערשטער ליניע ,געווען איינער פון די
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אָרגאַניזאַטאָרן און דעלעגאָטן פון :2טן
פ
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ס
ע
,
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"
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א
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ר
ע
פנטלעכט אין װזן און :3טן צוזאַמענפאָר פון אבּונד" (8081

6

0600813621

אַנטיסע;יטיזם,

אַרטיקלען

| קעגן

זעלדאָװ סענדער (סערגעי) (אַרום

-01

{ןזץ)4291 81/

געבּ .אין װילקאָג.

מיר ,ל
יטע בִּיזן אַ יאָר  81געלערנט
גמרא ,דעױנאָך געװאָרן מאשַכּיל און
פאַלד אויך אסַאָציאַליסט ,אַרוֹם 4981

זיןף בּאַקענט אין ווילנע מיט זי פּיאָניערן

פון דעו יידישער סאָציאַליסטישער בא
וועגונג און ממשיך געווען די סאָציאַלי,
סטישע טעטיקײט ,װאָס ער האָט געהאַט 
אָנגעהויגן  נאָך אין זיין געבּוירגשטאָט,

און  9981אין קאָיונע) ,זיך אויך בּאַטײ;

ליקט אין :4טן און אין אױף אַלע 3
צוזאַמענפאָרן אויסגעװײילט געװען אין .

צ"ק.

 0091זיך בּאַזעצט אַלס דאַנטיסט

אין פּט"בּ ,גענומען אַן אַקטיוון אָנטײל

אין דער טאָציאַליסטישער טעטיקײט אַלט
מיטגליד פון דעם אָרטיקן קאָמיטעט פון
דער ר .ס .ד ,אַ .פ ,זיך בּאַטײליקט אין

זיין אָרֹגאַן

פתסא 8840680

א .אַנד .

בּלייבּנדיק אין די נאָענטסטע בּאַציונגען
צום /בּונד" און האַלטנדיק אין זייגע
הענט די פֿאַרבּינדונג צװישן פעטערבּור:

זעלדאָװ  --זעלדין.
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גער ס ,ד-.קאָמיטעט און זיין געהיימער
דרוקעריי אין װאַרשע; אמַענטש פון
גרויסע קענטענישן

און אַבּאַדרײטנדיקן

ליטעראַרישן טאַלענט ,אזַעלטענער קאָנ:
ספּיראַטאָר און איבּערגעגעבּענער טוער,
האָט ער געשפּילט אין דעם קאָמיטעט
זייער װאיַכטיקע ראָלע ,נאָך דער ס ,ד?.
פּאַרטײ:קאָנפערענץ אין בּיאַליסְטאָק 2091

אַרעסטירט
טײלנעמער,
ראָזענטאַל,
סײער גובּ,.
אַנטלאָפן,
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און מיט אַ סך אַנדערע אָנ.
בּתוֹכם אויך אַננאַ און פּאַװעל
פאַרשיקט געװאָרן אין יעני:
פון װאַנען ער איז סוף 3091
און בּיז יוֹני  6091געלעבּט

אין בּערן ,צוואַמען מיט דוד מאַכלין אָנ?

אַקטיווער פּאָליטישער טעטיקײיט ,בּשעת
דער וועלט:מלחמה

געווען אבַּאַפּולמעכ:

טיקטער פון ,יעקאָפּאַי ,נאָך דער מערץ?=
רעװאָלוציע אַרײן צוריק אין דער פּאַר.
טיי?אַרבּעט ,מיטגעאַרבּעט אין דער בֹּאַם

נייטער .װאַרבּײיטער:שטימע"

אַלס מיט?

גליד פון דער רעדאַקציע (אין דעם י=
בּיליי= נומער  54פאַרעפנטלעכט אגףם 

זכרונות װעגן די ערשטע ידישע סאָ:
ציאַליסטן אין װילנע) ,געשריבּן בּראָשורן.,
מיטרעדאקטירט דעם פּראָפּעסיאָנעלן אָר:
גאַן פון זבּונדי .נאָך דער אָקטאָבּער.רע=
װאָלוציע געאַרבּעט אויף אסַאָװעטישער
געלעבּט אין שווערע פאַרהעל=

שטעלע,

געפירט די אפאַראייניקטע אָרגאַניזאַציע טענישן ,בּיזן טוט טריי געבּליבן וינ -פון די הילפס:גרופּן פון קבּונדײ אין אויס; אַלטע איבּערצייגווגען ,הגם שוין אין
לאַנד? ,זיך בּאַטײליקט אין דער דעמאָלט  .פּאָליטישער אַרבּעט זיך ניט בּאַטײליקט,
זייער אינטענסיווער ליטעראַרישער אַר:
 -בּעט פון דעם אויסלענדישן קאָמיטעט

פון חבּונד? ,איבּערגעועצט אױף ידיש
אַ סך סאָציאַליסטישע
סיש און

דייטש

בּהאָשורן פון רו:

און אונטער

זיין

פּאַר=.

פ ,קורסקי ,אין אוועקער" ,נ"י351 ,4291 ,
דער רויטער פּנקס" ,זן ,ז"ז  2811--181בן ציון
כֹּץ, ,איינער פון די ערשטע און פון די לעצטע",
אין ;מאָרגען

זשׂורנאַל",

זעלדין אַלעקסאַנדער (ט2581 1/

) געבּ .אין לעלציץ ,מינף
טײ:פּסעװדאָנים א ,ניעמאַנסקי פאַר:
עפנטלעכט דאַן זיין װיכטיקסטע אַרבּעט סקער גובּ ,װײסרוסלאַנד ,ווא דער /
פאָטער איז געווען רב און שוחט ,גע+
,די געשיכטע פון דער פּאַריזער קאָמו:
נע" (איבּערגעדחוקט לעגאַל אין פ"ג | לערנט אין חַךְ:
און בי
די וועלט" ,ווילנע .)6091 ,נאָך דער רים
מלמדים ,שִפֹּע=
7טער קאָנפערענץ פון זבּונד" ,אַפּריל
געהאָלטן
+ ,7צוריקגעקומען קיין רוסלאַנד ,בּין טער
דער מוטער אין
 8געווען רעדאַקטאָר פון דעָם דע:
געשעפט ,צו 81
מאָלט שטאַרק טעטיקן בּונדישן פ"ג ;די
וועלט" אין ווילנע ,אין וועלכן סיזיינען יאָר אַװעק קיין
צ"א אויך אַרױס זיין בּראָשור !די פּראָ:
פעסיאָנעלע פאַראיינען און זייערע אויפ*.
גאַבּעןי ,קצו דער געשיכטע פון דער בַּעל5

גישער אַרבּײטער:בּעוועגונג", ,פּאַרטײנע

אָדער נײטראַלע פּראָפּ פאַראיינען!,
זוועמען דאַרף מען קלײבּען אין גאָס,

דומע? א .אַנד ,שפּעטער זיך ווידער בּאַ=
זעצט אין

פּט"בּ ,זיך צוריקגעצויגן פון

ווילנע,

וואו זיף

אָנגעהױיבּן אָפּצַו -
געבּן מיט אַלגעמיינער בילדונג+ ,צוגע=

שטאַנען צו דפיּ"צ ,אָפּגעדרוקט א"פ
אירל גוטקינד  עטלעכע דערצילונגען
און מאָ:אָלאָגן אין פעטערבּורגער ײטאָג"

א"ר פון לעאָן ראַבּינאָװיטש ,אַרוֹם 5091
אױסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע ,וואב
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זעלדין  ---זעלטשענקאָ  --זעליגמאַן

ערשטע יאָרן געװען בּאַשעפטיקט
בּיי פאַרשיידענע אַרבּעטן ,שפּעטער זיך
אָפּגעגעבּן אויסשליסלעך דער ליטעראַ:
טור און זשורנאַליסטיק ,אגַעוויסע צייט

געווען אויך טעטיק אין דער פּועליציו?
ניסטישער

בּאוועגונג.

סקיצן,

געדרוקט

דערציילונגען ,אויך אײנאַקטיקע דראַמען
און קאָמעדיעס אין 7פ ,א .ש ,",פון
וועלכער  2יאָר געװוען מיטרעדאַקטאָר,
חאיוישען קעמפּפער" ,זאַמעריקאַנער",
חדאָס נייע לעבּען" ,אין די זמ"בּ חנייע
לֶעבּען",

:1טער

קליטעראַטור" ( 11דער

/אַקט פון זיין דראַמע חשלמה"),

זינט

דער ערשיינונג פון חדעם טאָג" ()4191
שטענדיקער מיטאַרבּעטער ,אין משך פון
 3יאָר אויך געווען גײס-רעדאַקטאָר פון

דער צייטונג ,שרייבּט דערהויפּט פּוֹבַּלי
ציסטישע אַרטיקלען און פעליעטאָנען
טאָן ,אַ
משאָ:ריסטישן
אין סהאַוטיֹרי
קורצע צייט רעדאַקטירט די פאידישע
פּרעסע" אקילןיוולאַנד ,פון זיינע דראַ2

מאַטישע
מעדיע
געװאָרן
| איינער

ווערק איז זיין פיראַקטיקע קאֵ?
/מאַן און ווייבּ?" אויפגעפירט
פון אַ דראַמאַטישן קלובּ אין ג"י--,
פון די גריגדער פון דעם פאַר:

איין פון די יידישע שריפטשטעלער און
זשורנאַליסטן אין אַמעריקע (װי .לי
פּרץ = שרייבּער = פּאַראיין") ,פון ועלכן
אייניקע

.)172

יאָר

געווען פּרעזידענט; געווען

אויך פאָרזיצער פון דעם דירעקטאַר:1
ראַט פון דעם ;יײידישן שרײבּער?פאַנד
פאַר די נױיטבּאַדערפטיקע יידישע שרי:

בּער און קינסטלער",

-

זעלטשענקאָ צבי-הירש (א--1981 5/
) געבּ .אין ראָסאַסנע ,לעבּן
דובּראָוונע ,מאַהל עווער גובּ ,.ווייסרוס:
לאַנד ,אַלס זון פון ארַב און שוחט,
בּיז  11יאָר געלערנט בּיים פאָטער ,דאַן
אַװעק קיין סמאָלענסק ,וואו געלעבּט
אַלס עקסטערן בּיז  ,0191זיך בּאַטײליקט

אונטער

דעם

פּאַרטײ?נאָמען ספּאַרטאַק

אין דער סאַציאַלדעמאַקראַטישער בּאַװע=
גונג

איסקראַ"),

געדרוקט

אײניקע

דערציילונגען אין דער פּראָװינציעלער
רוטישער פּרעסע 3191 ,אַװעק קיין אַמע:
ריקע ,וואו אַרײן אַלס שטענדיקער מיט:
אַרבּעטער פון דער ניװײאָרקער סאָצי= 
אַליסטישער צייטונג מקזות 88ס1ו ,שפּע:
טער זיך אויך בּאַטײליקט מיט דערצײ.
לונגען אין )60860080 080826

א"ר פון

לעוו דייטש און בּעלאָוסאָוו ,מיטגעאַר:
בּעט אין דער פילאַדעלפיער אָפּטײלונג
פון דער טעגלעכער

זצייט",

 2291גע

ענדיקט דעם קורס פון אַ עלעקטרישן
אינזשעניער ,טעטיק אַלס לערער פון די
שלום:עליכם:שולן ,געווען רעדאַקטאָר פון
דער קינדער-אַפּטײלונג אין דער ,פרייהייטי,
וואו פאַרעפנטלעכט קינדער-מעשהלעךף

אין פּראָזע און אין פערזן ,לעצטנס זיך

בּאַטײליקט אין /טאָג" ,בּאַזונדער אַרוס=
געגעבּן קינדער:מעשהלעך אין פערזן א"ט
װיאָסל" (פ"ג ,צווייגן" ,ב"י ,5291 ,זיז ,)61

זעליגמאַן רפאל (וש --5781
) געבּ .אין מינסק,

זיין פּאָטער,

יעקב ז ,אַ ייד אַ משכּיל (זע ציטראָנס
חדריי ליטעראַרישע דורות", ,זיז ,)0313

איז געװוען אזון
פון ר' רפאל דעם
דריסער רב און
באַּרודער פון ה'
ישראל דעם חוזר
בּיים קאַפּיסטעף/

רבּין ,די מוטער--
אַ שוועסטער פון
יהליל1191--0091,
שטודירט פילאָסאָפיע אין שווייץ און גע.

ענדיקט זיין שטודיום מיטן טיטל ד"ר.
האָט פאַרעפנטלעכט פילאָסאָפישע און.
קולטור-היסטאָרישע אָפּהאַנדלונגען אין
דייטשע צייטשריפטן און אַלס בּאַזונדע .

זעליגמאן
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רע וערק ,וי פוזט!מס0טן  560סמזס{ססזע -

די אינדוסטריע פון ווערטער" ,ווועגן.
נעאָמאַרקסיום") א .אַנד .אין /טע:

(ווועלט-פ"ג" ,בּערלין ,)1291 ,ססץצם זגוע.

אַליט"| ,3291 ,און זצוקוגפט"- ,4291 ,
 ,8און  ,5291וע ,פאַרעפנטלעכט אַר:

בּערלין )1291 ,אאַ.נד ,אין דייַטש אויך
געשריבּן איבּער דער יידישער ליטעראַ:
טוּר (אין די ,60091060065 6416081200

טיקלען .חדי פּסאודאָ:השכּלה:ליטעראַ:
טור? ,חדי צוקונפֿט פון אידיש" או

(פ"ג לעוויט ,ווין6 1160 ,)9191 ,תט מספּתס)ן
500

8610915301

מינכען,)8191 ,

( 966פ"ג

איבּער

זעעהאָף,

פרץ אין די
 +-בּערלין,

6'41זס וז ,,6

חדער קריזיס

פון איריש--די

אַלטע און

קולטור" ,וואו ער
די נײע אידישע
טרעט אַרױס קעגן דער נײיער יידישעל

 ,)7איבּער פּרצעס װגאָלדענער קייט" ליטעראַטור ,בּפרט פון דעם נאָך:מלחמת?
(אין בּובּערס60 .ט{) אאַז"וו ,,אין פריץ? פּעריאָד ,קעגן די געגאַטיווע ערשיינונ:
מרדכי

קױפֿמאַנס ,/0408061

געשריבּן אַרטיקלען

,41--3191

גען

פון איבּערפלעכלעכן

ידישיזם,

/צו דער כאַראַקף | וועלכע ער זעט זאין אשַװאַכן |אינטעש.

טעריסטיק פוֹן דער יידישער קולטור",
אוועגן דער אינעװייניקסטער בּאַדײטונג
פון דעם פּראָפּעטיזם" ,חװעגן מאָראַ?

רעס פאַר קולטור בּכלל" ,אין װלאָקאַ:

די פאַרשיידענע יידיש-:

חטעװט"א-ָ-ס
לי

קולטורעלע פּונקטן אין די פאַרשיידענע
מקומות פון דער װעלט בּלײבּן פאַר.+
שלאָסן אין זײערע אייגענע ד' אמות"

לישן און קינסטלערישן טיפּ  --אַ פּאַ
ראַלעל צווישן יידנטום און קריסטנטום",
ס  --אקַורצע בּאַ /און קע
ג
ן
ד
ע
ר
װ
ד
ע
ז
א
ָ
ר
ג
א
ַ
נ
י
ז
זאינדיוויד און עטאָ
אַציע אין
דער שפּראַך"  --װאָס ס'דריקט זיך
בּערגסאָן" אאַ.נד,
בנגּ'ער
יטו
אאַכ
טר
דאן אויך אָנגעהויבּן

זיך

צן

בּאַטײליקן

אויס

אין דער לײכטזיניקער

בּאַציונג

צו די ניטייידישע שפּראַך-עלעמענטן
אוֹן בּרענגט צו סטיללאָזיקײט .לעצטנס.

אין ,דער יודישער וועלט",41--3191 ,
וואו פאַרעפנטלעכט די אָפּהאַנדלונגען:
װהיינריך זיינע" ,חװאַגנער און זיין בּאַ .5בּאַטײליקט זיך
ציהונג צו יוֹדען" ,חזאַמבּאַרטס נאַציאָ .זפ ,אַ .ש ?,מיט
נאַל :עקאַנאַמישע אָנשויאונגען" ,װאַ דיאַ :אַלגעמײנע  .אוֹן
| לאָג וועגען מוזיקיי די וועלט:מלחמה -אינטעלעקטועלע

רעגלמעסיק

אין דער

אָפּהאַנדלוגען איבּער /

יידישע סאָציאַלע און.
פּראָבּלעמען--.האָט אי:
דעם ראָמאַן פון אַנרי

האָט אים אַלס בּערלינער תּוֹשב אָפּגע=  בּערגעזעצט:
ריסן פון דער יידיעער ליטעראַטור און
ערשט נאָך דער מלחמה האָט ער בּאַ :לין ,)2291 ,פּראָפ .פראַנץ לאַנדסבּערגס
נייט זיין ליטעראַריש:פּובּליציסטישע טע װאימפּרעסיאָניזם און עקספּרעסיאָניזם"
בּאַרבּיס קלאָרקײט" (וועלט:פ?ג" ,בּער?

טיקייט

אין יידיש

אַלס מיטאַרבּעטער

פון פאַרשיידענע צייטשריפטן אין בּער=

(פ"ג ײרמון ' ,בּערלין ,2291 ,ז"ז  04712רצי -
פּראָדוקציעס פון בּילדער) ,ד"ר משה גאַס:
טערס ידי כּתובּה אין איר געשיכטלעכער

לין ,ווין און נ"י ,װי חמילגרוים",
האָטצע און בּודדאַ" ,זאין פּרצ'ס דרכים"--
וועגן אָפּאַטאָשוס זאין פּוילישע װעל 4 :פאַרבּן ,שערבּלאַט געצייכנט פון צ .
דער" ,זשפּענגלער איבּער יידענטום" . ,בּעהם און פ .בּרוֹך) ,ג ,פּלאָבּערס חהעראַ?
איבּערזעצונג פון ד"ר גבריאל מאַרציג? דיאַדע" (זכּלל:פ"ג" ,בּערלין ,2291 ,ז"ז - ,)46
(װלאֵ? |

סקיט אַרטיקל חדער פּאַרטרעט אין דער
װדאָס
היינטיגער קונסט".,

נייע לעבּןי

אַנטװיקלונג" (דערז .פ"ג ,3291 ,ז"ז 458
טאָװולען רעפּראָדוקציעס ,פון זיי אין /

האראדעצקיס קחסידיום" א .אַנד .רע=/
דאַקטירט אאויןבּערגעועצט מיט אַן
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אַריינפיר װעפּיקטעטס פילאָזאָפישע אַפאַ:
ריזמען" און לאַאָטסעס חדער בּוך פונם
געטליכען געזעץ" (דערז .פ"ג ,3291 ,ז"ן

 7און ,)65

זעליקאָװיטש געצל (-- * 3681 0/32
/
 ) 6291 821געבּ .אין ריטאָװוע ,קאֲוו:
ר
נע ליטע ,זיין פּאָטער ,ר' דוד ,אַזון
פון אַישובניק,

און געלערנט ,און
די מוטער ,פון אַ
רבּנישער משפּחה,

האָט געפירט

איו געזעסן יום ולילה

לעדער = קראָם = -
די

איינציקע אין

שטעטל ,האָט שוין

זֹהמליץ" ,זכּנסת ישראל"4- ,ז 71פזסטומטן
,6

,1186919:6101',1/

אין דער

אֲַרֹאַבַּם .

שער צייטוֹנג יאל אהראם? ,נאָך אקַור,

צער רײזע איבּער קאָנסטאַנטינאָפּאָל,
סמירגע ,אַטען ,רוים ,טוניס ,אַלזשיר און
מאַראָקאָ מיט װיסנשאַפטלעכע עקספע:
דיציעס 881/ ,געקומען קיין אַמעריקע,
וואו די ערשטע צייט געוען פּראָפּעסאַר -
עגיפּטאַלאָגיע

אין דער

פּענסילווא?

גיע?אוניווערסיטעט אין פּילאַדעלפֿיט,
אָבּער צוליבּ אינטריגעס געמוזט פאַר:
לאָון די פּראָפּעסור

און זיך אָפּגעגעבּן

אדעם

פאָלקס:אדװאָקאַט"

רעדאַקטירט

(אַרױסגעגעבּן פון מיכאל מינץ) ,זינט

הא"ג געצלקע דער
בּיז  61יאָר געלערנט

אין גרויסע ישיבוח ,געקענט כּמעט אויף
אױסװײניק פינף הונדערט בּלאָט גמרא--

ניט נאָר אויפן דף ,נאָר אויך ;אויפן
נאָדל? ,שוין געווען ראוי צו סמיכה אויף
רבּנות ,,אָבּער  9781אַװעק קיין פּאַריז,
ווא ער איז געװען לערער פון העב;
רעיִש בּיים פילאַנטראָפּ מיכאל ערלאַנג .
גער,

(זינט

 )9781אין

זהמגיד",

דער זשורנאַליסטיק ,ער האָט צוויי יאָר

ייַנגלוויין געשְמט
| ריטעווער עילוי,

געשריבּן

פון

די
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שטודירט אָריענטאַלישע שפּראַכן,

 0981איינער פון די הויפּטמיטאַרבּעטער

פוֹךְ איידישען טאַגעבּלאַט? און חדי ייךי.
שע גאַזעטען" ,מיט אײניקע הפסקות,
ווען ער האָט  2יאָר רעדאַקטירט אין
שיקאַגאָ װדאָס יידישע טאַגעבּלאַט פון
דער וועסט" ,שפּעטער  --חדעם אידישען

אָדלער"

אין בּאָסטאָן,

די אטעגליכעצ

-

פּרעטע" און די אאבענד פּאָסט" אין ני?.
יאָרק . אַחוץ װיסנשאַפטלעכע -און פּוב? -

ליציסטישע אַרטיקלען האָט ער געשריבּן
פעליעטאָנען און סקיצן ,אויך א"פּ סמבּטיון
(אין די פריערדיקע יאָרן האָט ער אויף

אַלט:עגיפּטיש ,עטיאָפּיש ,אַראַבּיש ,סאַ.
יסקריט 5881 ,זיך בּאַטײליקט אַלס אַראַ;
בּיש:ענגלישער
דאָלמעטשער מיטן טיטל בּאַנוצט די פּסעװדאָגימען והלקלקות,
ערנלײיטענאַגט אין דער ענגלישער מילי.
ליטווישער פילאָזאָף ,,בּאַראָן יקוֹם פּורקן,
ליטווישע
טערישער עקספּעדיציע ,געשיקט קיין
חכמניות
 -פאַר .אַרטיקלען.מצרים צו בּאַפּרײיען גענעראל גאָרדאָן
וועגן פרויען-ענינים ,עסטעטיקוס א .אַנד,),
פ
ון כאַרטום ,אָבּער צוליב דער בֹּאֲשׁוֹל; פירט אין איידישען טאַגעבּלאַט" די אָפּ:
ד
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ק
י
ט
ש
ע
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ר
,
אַז ער
טיילונג חליטעראַטור און לומדות" ,וואו ער
ס
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י
ט
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א
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פ
ּ
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יקאַנער ,פאַר? רעצענזירט פאַרשײידענע ספרים און וויסן.
לאָזט די ענגלענדער און איבּער אַבּעסיניש
שאַפּטלעכע ווערק ,דערמױיפּט אויפן גע.
צוריקגעקומען קיין פּאַריז .מיט ערפאָלג
בּיט פון חכמת היהדות ,אַרױסװײונדיק
געהאַלטן עקזאַמען אין דער סאָרבּאַנץ,
אַ גרויסע ערודיציע אין אַלע אירע צווייגן,
דיפּלאָמירט געװאָרן אַלס עגיפּטאָלאָג,
וי אויך אין דער אַלגעמײנער ליטעראַ:
*} לים ייאאפט"ן אין ,עברי אנכי?.5581---
הטור .צוליבּ פּרנסת בּשעתו געשריבן,
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אויך איפּ ,אייניקע שונד:ראָמאַנען פאַר
פאַרלעגער,

די ניו=יאָרקער

וי

דאָס

אין אָדעסער חהעולם" ,אין די קינדער=
זשורנאַלן חהפּרחים" פון י ,בּ .לעוונער

האָבּן דאַמאָלסט געטאָן די אָנגעזעענסטע

און חהשחר" און װבּן שחר" פון מ .קרי+ +1

יידישע שריפטשטעלער אין אַמעריקע --

סקי ,צייכנט זיך אויס מיט זיין גלענצגדן
העבּרעיִשן סטיל און זיין בּוך (שציורי

פיליפ קראַנץ ,לעאָן זאָלאָטקאָף ,מאָריס
ראָזענפעלד א .אַנד;.

פון די דאָזיקע

ראָמאַנען זיינען אין בּוכפאָרם אַרױס.
דורך זהיבּרו פּאָבּלישינג קאָ --".עדי בל
טערע נקבה"  --פון יידישן לעבּן אין
ליטע און לאָנדאָן .,חבּערױבּטער קבר",
חנקמה פון אַ בּר=מינן ,װמאַדאַם יצר.
| הרע",

זיאָקום

בּעמבּע"  --הומאָריסטי?

שער דערציילונגען .אין דעם זעלבּיקן
אי אױך אַרױס ז--ס /ל2
פ"ג
טעראַרישע בּריעף"  --אזַאַמלונג פּוב;
ליציסטישע אַרטיקלען און פעליעטאָנען,
אוֹן אונטער זיין רעדאַקציע--חדער יידיש?
אַמעריקאַנער רעדנער"  --אַ זאַמלונג פון
 1רעדעס אין יידיש ,העבּרעיש און
ענגליש פון די גרעסטע יידישע רעדנער

פ"ג זתושיה",

מסע",

װאַרשע,

 ,0191ז"ז

 8מיט אַ קורצער אַװטאָבּיאָגראַפיע)
האָט אַרױסגערופן בּאַגײיסטערטע רעצענ?
פּרעסע.

האָט

זיעס

אין דער העבּרעישער

אויך
שער
כער
בּפרט

גרויסע פאַרדינסטן פאַר דער ידי
פּרענע אין אַמעריקע .,פון װעל?
איז געווען איינער פון די פּיאָניערן,
אין דער שטרעבּונג צו בּאַפרײען

זי פון דעם פאַרקריפּלטן דייטשמעריש
און אויסאַרבּעטן אַ לייכטן פליסיקן יידישן
צייטונגס-סטיל ,זיין פראַנצויזיש וערק
8ט--16 106805 5964 610611איבּער

השארת

הנפש--פאַרעפנטלעכט אין די:08קער יאָרן,

איז דערמאַנט געװאָרן פון זיין פּראָטעק=
טאָר ערנסט רענאַן אין זיין בּאַריכט
פאַר דער אַזיאַטישער געזעלשאַפט ,אין

און שריפטשטעלער ,אַזאַמלונג זִבַּר;
מצוה:רעדעס" א .אַנד ,פאַרפאַסט אויך
די ערשטע אַראַבּישע מעטאָדע אין יידיש
שער ציװויליזאַציע--מגוומץם?  0/משגם
א"ט חדער אַראַבּישער לעהרער" (פ'ג
'ש .דרוקערמאַן ,נ"י ,8191 ,אױיסגעהאַלטן  .מװ( 01421:010פילאַדעלפיע ,)7881 ,אַן
אייניקע אויפלאַגעס) ,גרייט צו איַירישע אױסװאַל פון ז--ס חשריפטען" ,אַרױס
צו זיין :05יעריקן יובל (נ"י ,3191 ,ז"ז
איבּערזעצונג פון זיין חתּורת בּודהא",
ענגליש איז אין בּוכפאָרם אַרױיס זין
אַרבעט וועגן דעם מקור פון דער מצרי=

= װאָס ער האָט איבּערזעצט אין אבַּיבּלישן

 ,462--14מיט אקַורצער בּיאָגראַפיע פון

סטיל פון סאַנסקריט (צוערשט פאַרעפנט:

יובּילאַר) אַנטהאַלט  :זערנסטע און הומאָ:

לעכט אין חהדאר" ,דאַן אין בּוכפאָרם---

ריסטישע סקיצען" ,דפּאָעזיע און דע?
קלאַמאַציאָנען" ,װרעפּעראַטען" -- .זיין
זון ,װיליאַם ז( .געבּ .אןן  8981אין.

 = ;)2291האָט אויך איבּערגעזעצט אויף
העבּרעיש פון אַלט:מצריש דעם יספר

המתים" און אַרבּעט אוֹיף אַן אַנטאָלאָגיע
פון דער אוֹראַלטער ליטעראַטור פון די
בּני חת און אויף איבּערזעצן דעם .זאיפּוס
גילגמש" אין העבּרעיש .האָט אויך זיך

בּאַטײליקט
וממערב",

אין

בּרינינס

חממזרה .

אין די אַמעריקאַנער העב?

רעישע צייטשריפן,

װי חנר מערבי",

?העברי" ,אהדבורה" ,קהדואר" ,חהתּורן",

ישיקאַגאָ ,בּשעת דער מלחמה געדינט אין

אינזשעניערנקאָרפּוס אַלס 25טער לייטע:

נאַנט) האָט פאַרעפנטלעכט אַרטיק:
לען און בּריוו אין חיודישען טאַגע=
|

בּלאט".

מיניקעס ;ימים ניראים און סוכות בּלאט".,
((אַװטאָגיאָגראפיע);  1161 ,08חכמי
1
ישראל

בּאמריקא,
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זע:ער

זעצער שמואל:צבי (/ -0881

(אויפגעהערט צו ערשיינען אָנהײבּ ,)5291

װאָס האָט גרופּירט דערהויפּט די יונגע

) געבּ .אין זוויהיל (נאַװואָ
גראַדװאָלינסק) ,װאָלין .בּאַקומען א יידישע דיכטער און וואו ז ,האָט אַחוץ
רעליגיעזע דערציונג און געווען 8אַנאענ:
אגאַַנצער מאַסע אַרטיקלען און נאָטיצן,
טער חבר פון זיין,
דערהויפּט אויף טעמעס פון גייסטיקער
בֹּן:עיר ,דעם העב?
יידישקייט ,אויך וועגן יידישע און העב?
שריפט.:
רעישן
רעיִשע ליטעראַטור און שריפטשטעלער
שטעלער ,מרדכי:
און אַנד ,,פאַרעפנטלעכט אין יעדן ה'
װאָלף פייערבּערג,
קאַפּיטלען .פון זיין זוהר:איבּערזעצונג
ר
שפּעטער האָט ע
(פראַגמענטן פוֹן איר  --אויך אין זמ"ב
:
י
געלעבּט אין זש
ר ערשטער פּרוּוױ .
ד)ע--
אשריפטען"11 ,ע
טאָמיר ,וואו ער
צוֹ געבּן אויף יידיש אוַוערטלעכעץ אי
אין געװען לע:
בּערזעצונג פון חזוהר" ,שטרעבּנדיק אוים=
ירער אין דער אָרטיקער תלמוד:תורה,
צוהיטן דעם אויסדרוקס :אופן און די
זיין ליטעראַרישע טעטיקײט אָנגעהױבּן
גאַנצע לופט פון דעם אָריגינאַל פון דעם
אין העבּרעיִש ,האָט ער אין יידיש דע;
דאָזיקן הױפּט:װערק פון דער יידישער
יי

בּיוטירט אין דער יודישער פאַמיליע",

וואו ער האָט צ"א פאַרעפנטלעכט די
בּיאָגראַפיע פון ר' יהודה הלוי (אַרױס
אויך אין בּוכפאָרם אין פ"ג חבּיכער פאַר
אַלע") ,אין חדער יודישער צוקונפט"
 ,5ש--אַן אַרטיקל וועגן רמבּ"ם ,דאַן
געקומען

קיין װאַרשע ,זיף בּאַטײליקט

אין פאַרשיידענע יידישע צייטונגען און
זשורנאַלן ,װי זדער וועג" ,חטעלעגראַף",

קדאָס יודישע פאָלק"? ,אונזער לעבּען",
זהיינט" א ,אַנד ,,געשריבּן פּובּליציסטי2
שע און קריטישע אַרטיקלען ,פעליעטא:
נען ,װיסנשאַפּטלעכע
אָפּהאַנדלונגען,
אויך א"פ ז .ש"ץ ,צ .שמואלזאָן ,ש ,צ,
זשיטאָמירטקי א ,אַנד 2191 .אַװעק קיין.
אַמעריקע ,וואו אגַעוויסע צייט אַרױס:

געגעבן
אַ העבּרעישע
צײטשריפכ
חהתּהי
ה
"
,
ז
י
ך
א
ו
י
ך
ב
ּ
א
ַ
ט
ײ
ל
י
ק
ט אין פאַר:
שיידע
נ
ע
ה
ע
כ
ּ
ר
ע
י
ש
ע
און יידישע צײ2
טוננען און זשורגאלן .זייט ||ן;1291 7/

אַרױסגעגעבּן ?אַ זשורנאַל פון אידישען
אינהאַלט און אידישען טאָןי א"ט חדאָס
װאָרט" ,צוערשט אַלס װאָכנבּלאַט און
פון מערץ  2291אֵל :מאָנאַטשריפט

מיסטיק;

אין חװואָרט?"

אויך געדרוקט

אָריגינעלע לידער? רבּ נחמן בּראַסלע:
ער מעשיות אין אגַעװיסער רעדאַק=
ציע= ,לעצטנס אשַטענדיקער מיטאַרבּע=

טער פון חמאָרגען זשורנאַל" ,וואו ער
פאַרעפנטלעכט אלַאַנגע סעריע אָפּהאַנד?
לונגען א"ט װדי װיכטיגסטע פיגורען
פון דער אידישער געשיכטע" ,די אי
בּערזעצונג פון דעם ספר ,חשמואיט"
(חנוכּה-גומער  )5291אאַז"וו ,פון זיינע
שטודיעס און אָפּהאַנדלונגען אויפן גע=
יט פון חסידות און יידישער געשיכטע
זיינען אין בּוכפאַרם אַרױס :חרבּ ישראל
בּעל שם טוב--זיין לעבּען ,לעהרע אוךן.
ווירקען" (פ"ג ,אַמעריקאַ" ,9191 ,אין
 2בּ ,זיז  152און  )742און חצו דער
ענטשטטהונג פון קריסטענטום" (פ"ג

קפייערבערג" ,נ"י 2291 ,ז"ז  ,)022האָט
איבּערגעזעצט אויף יידיש יהודה שטײג:

מעשהליף" (פ"ב
בּערגס אחסידישע
קװועלט:ביכּליאָטעק" פון בּ .שימין ,ואַר-

שע ,9091 ,ו"ז  ,08מיט אקרַיטיש-בּיאָ:
גראַפישן

אריינפיר),

/אויסגעהעהלטע

שריפטען" פין אחר:העם אין  3ב (אַרײס
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זעצער  --זרובּבל

נאָר ! בּ ,,װאָס אַנטהאַלט פאָלגנדיקע אָפּ:
האַנדלונגען :חשבּון הנפש ,פרייהייטס;
שקלאַפּען . ,אַהאלבּע טרייסט ,הייליגעס
און אַלטעגליכעס ,מדת הדין אוֹן מדת
הרחמים ,פּאָזיטיוועס און געגאַטיוועס,
מאָרגען = אידעען און נעכטען * אידעען,

יפערגאַנגענהייט און צוקוגפט ,נאָכאַהמונג
און אַסימילאַציע ,דער כֹּחן און דער
נביא ,צוויי װעלטען); סערװאַנטעסעס

חדאָן קיכאָט" ,אין פאאַַרקירצונג (אַרױס
בּלויז ב| ,).מאָפּאַסאַנט אַ ב .דערצי:
לונגען (אַלע אין פ"ג חבּיכער פאַר אַלע",

וואו ס'איז אויך ערשינען ז--ס בּיאָגראַ:

פיע

פון אברהם אבן עזרא

און פון

פערדינאַנד לאַסאַל) ,נאָך ניט פאַרעפנט? 
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געפירט געװאָרן אויף רוסיש און צװישן -
די לערער זיינען דאָרט געװען דער /
העבּרעיִשער פּעדאַגאָג מרדכי קריטשעו? /
סקי און אלכּס:דר:זיסקינד ראַבּינאָוויטש,
צו  41יאָר אָנגענומען אין דעם סטאָליער?

װאַױישטאַט בּיי  דער ת"ת אונטער דער
אָנפירונג פון ס ,בּענסקי ,אין  4יאָר
אָרום געענדיקט מיט אשַיין פון אגַע=
הילף:מייסטער ,דאַן אפַּאַר יאָר געאַר?

בּעט אין פּריװאַטע װאַרשטאַטן ,דערנאָך
בּיים  בּרודער אַלס שילדנמאָלער און

הבועתק:ער (בירושה פּוֹן פאָטער).
מצ
זיך אָפּגעגעבּן מיט זעלבּסטבּילדונג ,גע:
לייענט די העבּרעישע ,יידישע און רו2
סישע ליטעראַטור ,אַרױיסגעגעבּן אַגעך

לעכט די יידישע איבּערזעצונג פון דעם שריבּענעם זשורנאַל פשעח ,וואו געשריבּן
ערשטן ספר פון /משנה תּורה" פון .לידער ,דערציילונגען און ליטעראַריש:
רמבּ"ם--דעם יזספר המדע"י
קריטישע אָפּשאַצונגען ,געוויזן זיינע אַר?
( בּעטן װו ,קאַראַלענקאַן ,װעלכער האָט 
זדובּבל (6881=- 21/ /
יפּאַרטײ:פּסעװדאַנים פון יעקב וויט .2אים געראָטן אַריבּערצוגײן צוֹ יידיש
קין זין פאָטער ,אשַוחט אין פּאֵל; און ,אויפגעמונטערט פון א ,ז ,ראַבּינאָצ
שאַװע ,א אַנגעזעענער מלמד און שפּע; | וויטש און א ,ל ,לעװיגסקי ,פון דאַן אָן
געשריבּן יידיש ,אַלס אינטעליגענטער
י
אַ סופר
טער
אַרבּעטער זיך דערנעענטערט צו דעם
סתּ"ם ,אין גע2
קיייזל ,װאָס האָט דאַן אין פּאָלטאַװע--
וען אַ ליבּאַװי
אַ צענטער פון צוריקגעקערטע פּאָליטישע
טשער חסיד ('

איז 

אַ נאָמען

א!ַרעסטירטע--זיך אינטערעסירט מיט פּג5

נאָך דעם טשער2
הקאַסער רבּין '
יעקב:ישראל),

האָט געשטאַמט
פון מאָהליעװער גובּ ,,אַזױ װי אויך די
מוטער ,ועלכע

מפרנס

האָט נאַכן מאַנס טױט

געווען די פּאַמיליע  מיט איר

 -בּרויט:בּאַקן,

געלערנט אין חדרים גמרא

ליטישע פּראָגן און מאַרקסיזם ,סוף 4091
צוגעשטאַנען צו דער בּאַװעגונג פון די .
פּ"צ ,צוליבּ די פּאָליצײ:רדיפות פאַרן אָנ -
טייל אין זעלבּסטשוץ אָנטלאָפן  6091קיין  -
ווילנע ,וא געגרינדעט דעם פּאַרטײ:פ"ג
;דער האַמער" ,זיך בּאַטײליקט אין די
אָרגאַנען ;דער פּראָלעטאַרישער געדאַנקײ
און ,פאָרװערטס?,

געװען עטלעכע מאָל

און מיטן פאָטער --די פּאָעטישע אגדות  -אַרעסטירט ,דאָס לעצטע מאָל אָפּגעזעסן -

און מעשהלעך פון עזוהר" ,צו  21יאָר,
=ווען דער פאָטער איז געשטאָרבּן ,אַװעק:
געגעבּן געװאָרן אין דער שטאָטישער
תּלמוד:תּורה ,וואו אַלע לימודים זיינען

אָנדערטהאַלבּן יאָר אין אַן איינצלקאַמער
אין דער לוקישקער טורמע ,דורכן געײ
ריכט אַרױס פריי ,רעדאַקטירט אלַיטע=.

ראַריש:געזעלשאַפּטלעך זמ"בּ אדי יוגענד-
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אבַלב-ּ-אָטיגסקי
זזרושבּ

שטימע" (,)8091

זמ"ה

א ליטעראַריש

נאָך דער מערץרעװאָלוציע

האָגן .,קאָרעספּאָנדירט אין אפּעטראָגראַ=

דער טאָגבּלאַט" און מאָסקװער יהיום",
סוף  7191געקומען קיין רוסלאַנד ,אין

סוף

קיעוו געווען מיטגליד פון נאַציאָנאַלראַט
בּיים מיניסטעריום פאַר יידישע ענינים,
פון דער צײיטװײליקער נאַציאָנאַלער פאַף?
זאַמלונג (וואו אגב אַרױסגעטראָטן קעגן

 8אַריבּער קיין גאַליציע ,אין לעם:
בּערג רעדאַקטירט דעם פּאַרטײ;אָרגאַן.
זדער

יודישע אַרבּײטער?,/

אַרױסגעגעבּן

אַ ליטעראַריש זמ"ה קיוגענד" (סטאַניסלע,
,)9

געשטאַרקט

די

פאַר

בּאַװעגונג

יידיש דורך אַרטיקלען און רעדעס,

וי

אויך דורך ארַײי ליטעראַרישע אָונְטן
מיטן אָנטײל פון ש"י אימבּער ,א ,ויץ:
װויאָרקא ,צוזאַמען מיט בּ .בּאָראָכאָוון רע?

|דאַקטירט דעם אָרגאַן פון די רוסישע
פּיצ אדאָס פרײיע װאָרט? 9091 ,אַװעק
קיין א"י ,מיטרעדאַקטירט דעם אָרגאַן

פון די פּ"צ חהאחדות" אין ירושלים ,גע.
שריבּן איבּער פּאָליטישע

און ליטעראַ:

פאַרבּראַכט"

אַ לענגערע צייט אין שטאָקהאָלם און קאָפּן

,בפסּחלא=ַט" ,געשריבּן אסַעריע ליטע:
ראַרישע .אַרטיקלען אין דער װראָמאַנ:
צייטונג? ,אין קראָקעװער איודישען אַױ:
בּייטער? ,פון טורמע געדרוקט /בּריעף

פון יענער װעלט" אין אפריינד",
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די דעמאָנסטראַציעס פוֹן די העבּרעיסטן).,
/

פון אויספירבּיוראָ פוּן דער קולטור:ליגע,
דאַן אַריבּער קיין מינסק 8191 ,אויסגע=
וויילט געװאָרן אין דער קחילה ,מיטגע?

אַרבּעט אין דעם טעגלעכן אָרגאַן פון די
פּ"צ אין אָדעס ,אדאָס נייע לעבּן ,סוף
 8געקומען קיין פּוילן ,געװאָרן רע=
דאַקטאָר פון דער פּ"צ:יטטישער װאַרבּײ=

ר
טער:צייטונג? ,וואן פאַרעפנטלעכט אַ
פּאָליטישע ,ליטערארישקריטישע אֵױטיק:
לען ,טעאַטער:רעצענזיעס און פעליעטאַ?

רישע ענינים און א"פּ סגינהור געפיױט  נען ,מיטגעאַרבּעט אויך אין די נין:יאָר=

אסַעריע פעליעטאַנען א"ט ארפרופים"?
 2בּאַזוכט אַמעריקע מיט רעפעראטן

וועגן פּאַלעססינע ,װעלכע האָבּן געהאַט
אַגרויסן ערפאָלג ,צוריקגווועגס  --אויך
ענגלאַנד און פּראַנקרײך .בּשעת דער
מלחמה,

ווען קהאחדות" איז פאַרמאַכט

געװאָרן פון דע

טערקישער

מאַכט,

אַרױסגעגעבּן אַזמ"בּ ,בִּין המצרים" ,פאַר
וועלכן פאַרמשפּט געװאָרן פון טערקישן
קריגסגעריכט צו איַאָר פעסטונג,
אַנט=
לאָפן און פאַרן צווייטן זמ"בּ ,בּן המצרים"
פאַרמשפּט געװאָרן אונטער די אויגן צום

טויט ,סוף  5191דורך קריט און גריכן;
לאַנד אַנטלאָפן קיין אַמעריקע ,רעדאַק;
טירט דעם אָרגאַן אדער אידישער קאָב/ -
גרעס" אוֹן דאָס בּאַנײטע װאָכנבּלאַט פון

די פּ"צ חדער אידישער קעמפּפער" ,גע;

שריבן

אויך אַרטיקלען אין איודישען

פאָלק" ,װװאַרהײט" דער לאָנדאַנער עצייט",

קער זצייט" ,חטאָג" ,דעם אָרגאַן פון די
לינקע פּיצ עדי פּראָלעטאַרישע שטימע",

אין די װאַרשעװער אליטעראַרישע בּלע:

טער" א ,אַנד ,אַלס פירער פון די פּ"צ
אַנטװיקלט אַן אינטענסווע טעטיקײט
|יינער
אויפן פּאָליטישן געבּיט ,א

פון די

פּאָפּולערסטע יידישע רעדנער ,בּאַװכט
אַלס לעקטאָר אַלע שטעט פון פּוילן,

 4געמאַכט ארַייזע איבּער אזי ,צו /
זאַמען מיט שלימאָװיטש אַרױסגעגעבּן אַ

בּראַשור א"ט ,דער פּאַלעסטינאַ:אַרבּײיטער?
פאָנד" (פ"ג װאַרבּייטערהיים? ,װאַרשע,
אָנגעשריבּן  אגַרעסערע מאָנאָ:
8
גראַפיע איבּער בּער בּאָראָכאָו,

זשאַבּאָטינכקי װלאדימיר (--0881
) געבּ.

אין אָדעס ,ואו'

געענדיקט גימנאַזיע און דערנאָך שטו:
דירט יוריספּרודענץ אין די אוניווערסי:
טעטן פון רוים און פערן ,ליטעראַרישש
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זשאַבּאָטינסקי  ---זשאָפער

טעטיקייט

אַ'געהויבּן

9

מיט

קאַרעס?

פּאָנדענצן פון רוים א"פ  420650204אין
01006011

דערנאָך

,),)8

געשריבּן

בּעלעטריסטישע און פּובּליציסטישע פע:

 -ליעטאָנען ,שירים ,טעאַטערשטיק ( 2פון

זי אויפגעפירט  2091אין אָדעסער
שטאָט:טעאַטער) ,זינט  3091זיך בּאַטײ:
ליקט אין די גרעסטע רוסישע צייטונגען
און צו דער צייט צוגעשטאַנען צו דער ציוֹני.
סטישער בּאַוועגונג ,געװאָרן אייגער פון
אירע גלענצנסדטע רעדנער און פּובּליציסטן
אין דער רוסישער שפּראַך (אַלס מיטאַרבּע:
טער

116

פון פמבח/2

שפּעטער

.קמם און ,)91880320

זיך אויסגעלערנט

העבּרעיש

און צ"א איבּערגעזעצט אויף רוסיש בּיאַ:
ליקס שירים און אויף העבּרעיש דושיאָ:
װאַניאָליס ראָמאַן
חספּאַרטאַק * נאָך דער.
ערשטער
רוסישער
רעװאָלוציע אַװועק |

קדיייןנאָאצױיטאלָנאאַַנלדע ,פראשַטגועד,ירדטערנאאין .עסטרייך
זעצט אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל

ָך זיך בּאַ:
אַלס פאָר:

שטייער פון די רוסישע ציניסטן אין
פּאָליטישן בּיוראָ.

בּיים אַרײנטרעטן פון

טערקיי אין דער מלחמה נאָכן ידישן

| אין וועלכן ער אַלײן האָט אַװאַנסירט
בּיז דעם ראַנג פון אלַײטענאַנט .מיטן
ערשטן יידישן לעגיאָן האָט ער זיך בֹּאַ2
טײליקט אין דער ענגלישער קאַמפּאַניע
קעגן די טערקן אין א'י ,בּשעת דעם
פּאָגראָם אין ירושלים אַפּריל  0291אָר:
גאַניזירט איַידישן זעלבּסטשוץ און פאַר:

משפּט געװאָרן פון דער ענגלישער
מאַכט צו  51יאָר צװאַנגס:אַרבּעט ,אָבּער.
שפּעטער

בּאַגנעדיקט געװאָרן פון דעם

אײבּערקאָמיסאַר הערבּערט סעמיועל און /
פּאַרלאָזט א"י ,זיך בּאַזעצט אין בּערלין- ,
וואו ער האָט בּאַנײט דעם ציגיסטישן

אָרגאַן אין רוסיש ,81880320

װעלכן

 4291אַריבּערגעטראָגן קיין פּאַריז ,אָנ
פירנדיק אשַאַרפע קאַמפּאַניע קעגן דער
אָפּיציעלער ציוניסטישער פּאָליטיק ,קעגן

דער אַזױ=גערופענער שיידישער אַגענץי,
קעגן דער ענגלישער פּאַליטיק אין א"י
אַלס גרינדער און פירער פון דער אֵק2
טיוויסטישער אָפּאָזיציע זציוניסטן:רעװוי:
זיאָניסטן" ,בּאַזוכט מיט רעפּעראַטן די
רומעניע און
בּאַלקאַנישע לענדער,
לעצטנס אויך אַמעריקע ,וואו ער אין.

גירוש פון יפו געװאָרן דער הױפּט:קעמ:

אויפגעטרעטן מיט רעפּעראַטן אין רוסיש,

פּער פאַר איַידישן לעגיאָן ,װאָס זאָל

העבּרעיִש ,דייטש ,ענגליש און יידיש,

אויף דער זײַט פון דער אַנטאַנטע קעמפּן
פאַר אָפּרײסן א"י ,אָנגעפירט אגַרויסע

אקַעגנער פון דער יידישער שפּראַך אין.
נאָמען פון העבּרעיום ,האָט זש ,זינט

(אַגיטאַציע בּעל?פּה ,אַרומפאָרנדיק אי

דער

מלחמה

אָפּט געשריבּן

יידיש,

דער? 

בּעֹר רוסלאַנד ,פּראַנקרייך ,ענגלאַנד ,צו  .יהױפּט אין זיין עטריבּונע",
דעם אייגענעם צוועק געגרינדעט אויך
אַ יידישע צייטשריפט די טריבּונע" צו :געבּ .אין דוסיאַט ,קאָװנער געגנט .גע=
ערשט אין קאָפּנהאָגן ,דערנאָך אין לערנט אין חדר און שפּעטער געענדיקט

ושאָפּער ישראל (7981--

לאָנדאָן ,וואו אויך אויפגעטרעטן מיט
יידישע

רעדעס

פאַר

דער

אידעע

פון

לעגיאָן און אַרױסגערופן אגַרויסע קעג:
נערשאַפּט אין די יידישע ראַדיקאַלע
קרייזן ,זיין אַגיטאַציע האָט אָבּער גע:
האַט גאעַוויסן ערפאָלג און ס'האָט זיך
אָרגאַניזירט דער ידישער בּאַטאַליאָן,

רעאַלשול
גרינדונג

אין דענעבּאָרג,
פון דער

}

נאָך דער

ליטווישער

מלוכה

אַרײנגעטרעטן אין דער ליטווישער ארי

מיי אַלס אָפּיציר 2291 ,אַרױס אין דע-
מיסיע און פירט זינט דעמאָלט די לִיט?
װיש:פּאָליטישע אָפּטײלונג
קאָװונער זאידישער שטימע".

אין דער
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זשימאָמירכקי קאָנסמאַנטין גרי=
גאָריעװיטש (אַרום --3681אַרום )8191
געבּ ,אין טאַגאַנראָג - ,אוקראַינע .,געעג?
דיקט דעם היסטאָריש-פּילאָלאָגישן פּאַ:
קולטעט פון אָדעסער אוניווערסיטעט,
כּל ימיו געווען אַפּריװאַט:לערער פון
אַלע לימודים ,דערהויפּט אקַענער פון
די אַלטע שפּראַכן ,אויך סאַנסקריט,

אַראַכּיש ,העבּרעיש,

און פון די גייע

זשימלאָוכקי חיים (כ"ג ניסן 5681

) געבּ .אין אושאַטי ,װי*
טעבּסקער גובּ ,זיין פאָטער ,יוסף בּן
זלמן ,פון אַ יחוסדיקער מתנגדישער
מִשפַּחה ,האָט יוג:
גערהייט געלערנט -
אין װאָלאָזשין און
געשָמט פאַר אַן

עילוי , און נאָך

דער חתונה מיט
שפּראַכן .,דער איינציקער ייד ,װאָס האָט
אַ טאָכטער פון
אין דער לעצטער תקופה פון צאַרישן
משת ויינשטיין/ ,
רעושים געדאַט דעם בּאַרוף פון אגַימ=
אין דער יוגנט אַ
נאַזיאַלן לערער ,איו ער  1191געקומען
פון טאַגאַנראָג קיין ווילנע אַלס לערער פון בּלעכער און שפעטער אַ רייכער פלאַקס:
סוחר ,אמַקורב פון ליבּאַװיטשער רבִּין,
ליטיין אין כַּהַנס גימנאַזיע ,מיט וועלנער
ער האָט זיך עװאַקױַרט  5191קיין קאַ :איז ער אויך געװאָרן אחַסיד ,אַלס
קינד פון קוים  3יאָר איז זש ,אַריבּער?
טערינאַסלאַו 6191 ,איז ער אַדאַנק דעם
געפאָרן מיט די עלטערן קיין װיטעבּטק,
עלטסטן זון זיינעם געװאָרן מיטגליד
פון דער פאַרװאַלטונג פון אַבּאַנק אין וואו זיין פאָטער איז געװאָרן אַ אָנגע2
יטאַגאַנראָג ,וואו ער איז געשטאָרבּן פון זעענער סוחר .ער האָט בּין  11יאָר 
װעלכער האָט
געלערנט אין חדר,
א!ַסטמע-- ,זש .האָט פאַרעפנטלעכטאַ ריי
אויף אים איבּערגעלאָזט גיט קיין גוטן
לינגוויסטישע אַרבּעטן אין רוסיש ,אויך
רושם  :זשמוציקע חדרים ,פאַנאַטישטרן?
אַרױסגעגעבּן אַ רוסישן אלף-בּית לֵוִיט זיי:
גער אַן אייגענער מעטאָדע .האָט זיך די קעגע רבּיים ,,טרוקענע גמרא מיט רש"י
אּרעקל פּאָעזיע" ,ער
און תּוספות ,אָן ב
לעצטע יאָרן פאַראינטערעסירט מיט יידיש
און פאַרעפנטלעכט אַ אינטערעסאַנטע פל :האָט אויך געלערנט אין דער היים מיט .

לאַלאַגישע אָפּהאַנדלונג -חסא8א-סאס/סקמט
6

ה 810044ץס

(אין 6ת88 )0װ,81082

006

608 014680248/

,)11--} ,1191

וואו

ער שטעלט

זיך צ"א אָפּ איף דעם

פּראָגרעסיון

כאַראַקטער פון דער ידי

שער שפּראַך און בּאַרירט די פראָגן פון

יידישער אָרטאָגראַפיע אוֹן דיאַלעקטאָ:
לאָגיע , זיין צווייטע אַרבּעט אויף דעם
געבּיט פון דער יידישטר פילאָלאָגיע ,די
װויזועל-פאַנעטישע מעטאַדע צוֹ לערנען

מלמדים און גלײיכצייטיק מיט אַגוֹייִשן
לערער  ---רוסיש און זיך אָנגעהױבּן צו.
חברן מיט די יידישע ייִנגלעך ,װאָס זײי?

נען שוֹין געגאַנגען אין גימנאַזיע ,צו יע=
נער צייט

געהערט

דער

ערשטער

לֵ=

טעראַרישער פּרוּוו זיינער :אין חדר האָט

מען יעדן טאָג אָפּגעגעבּן אַשעה אױף
;שרייבּןי ,האָט דער :21יעריקער זש.
געפּרוװט

איבּערגעבּן

אױף לשוןיקודש

דעם אינהאַלט פון בּיטשער סטאָוס /פע:

לייעגען יידיש" ,איז געדרוקט אַלס ערש=

טער טאָמס הייזל" ,אויסניצנדיק דערתּײ

טעוי טייל פון די חמעטאָדישע אָנװײיזונ?
גען? פון ד .האָכבּערג (ווילגער פ"ג פון

פון א ,מד,יק,

ב .א .קלעצקין ,3191 ,ז"ז .)84

די יידישע בּאַאַרבּעטונג

דערנעענטערט

זיך מער

צו דער ר

סישער ליטעראַטװױ ,אַנגעהױבּן צוֹ שרייבּן
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אינאיינעם מיט זין

רוסישע שירים.

יוגנט:חבר שלמה:זאַנװל ראַפּאָפּאָרט:אַג--
סקי ,מיט וועלכן ער איז געבּליבּן אויפן

גאַנצן לעבּן פאַרגּונדן אין אבַּרידערלץ:
כער

און

פרײנדשאַפט,

מיט

אַנדערע

אַרױסגעגעבּן גאעַשריבּענע צייטונג אויף
יידישׂ א"ט חװיטעבּסקער גלעקלאַך" ,װוצו
שלמה?זאַנװל איז געווען דער פּובּליציסט

1120

אומצוקערן די יידן װוידער צו ערדאַר+
בּעט .און ציסלעכווייז װערט אין אים"
אַלץ מער רייף דער געדאַנק ועגן דער
יידישער

נאַציאָנאַלער  -אויפלעבּונג

אוךן

דער סאָציאַלער װידערגעבּורט ,אָבּעף-
ניט אין א"י ,װי עס טרוימען די פּאַי
זהטליענאָפּילן ,נייערט אין גלות .,וואו די
רגװאָלוציע דאַרף זי בּרענגען ניט קיין

און זש --.דער בּעלעטייסט 9781 ,אָנגע? בּירגערלעכע גלײכבּאַרעכטיקונג . ,נאָר
קומען אין דעם :3טן קלאַס פון דער | רעכט אויף אַרבּט און דערציונג" אוך
װיטעבּסקער גימנאַזיע ,האָט ער זיך אַלֹץ אויך רעכט אויף אַן אייגענער נאַציאָב
מעױ דערווייטערט פון יידישע אינטע:
נאַלער קולטור?אַנטװיקלונג ,אין די יאָרן
5
8
4
ע
רעסן ,מיט אבַּרען שטודירט ראַדיקאַל
דאָט זש .זיך שוין ארומנעש 
און סאַציאַליסטישע ליטעראַטור און ,אַזױ
טראָגן מיט פּלענער פון איַידישן פאַר?
וי אַנ--סקי ,געװאָרן אפאַַרקאָכטער סאָג לאַג אוֹן איַידישן זשורנאַל צוֹ פאַר=
ציאַליסט און רעװאַלוציאָנער ,אין אפַּאַר
שפּרײטן צװישן עולם די דאָזיקע נײע,
יאָר אַרום פּאַרלאָזט די גימנאַזיע ,איז בּאמת רעװאָלוציאָנערע געדאַנקען ,אָבּער
ער אַװעק קיין קאַלוגע און דעונאָך
ניט האָבּנדיק קמיאיןַטעריעלע מיטלען
קיין טולע ,וואו ער האָט זיך בּאַטײליקט .דעם פּלאַן צו רעאַליזירן ,האָט ער איג=
אַרבּעט,

מיטן  5881געמאַכט הכנות צו גרינדן אַ'

װאָס די רוסישע װפאַלקספּרײהײטלער"

אומלעגאַלע יידישע אַרג ניזאַציע א"ב.
זתּשועת ישראל"  --צו קעמפּן פון איין
זייט קעגן חיבּת-ציון און צו פּרייריגן פון'

אין דער פּראָפּאַגאַנדיסטישער
האָבּן געפירט

צװישן

דער יוגנט.

די

פּאָגראָמען פון אָנהײבּ די 095קער יאָרן
א-ינאיינעם מיט די תּשובה=שטימונגען
פון דער יידישער אינטעליגענץ האָבּן
יאים ווידער

דערנעענטערט

צוֹ די יידי:

דער

אַנדערער

זייט די אידעע

פּראָגר עסיװויידישן
'סאַציאַליסטישע

פון א

נאַציאָנאַליים אױף

יסוּדוֹת מיט יידיש אֵלס.

שע פּראָבּלעמען; ער האָט ניט געקענט
שלום װערן מיט דער געפערלעכער /נאַ:

נאַציאָנאַלע שפּראַך ,כּדי טיפער צו בא
קענען זיך מיט דער יידישער געשיכטע

אַז יידן

און מיט דער ייִדישער קולטור בּכלל
איז ער מיט דער אונטערשטיצונג פון
זיין פאָטער  6881אַװעקגעפאָרן קיין
פּ-ט"בּ שטודירן אין דער רייכער /קיי=
זערלעכער -בּיבּליאָטעקײ די יידישע גצ

ראַדאַװאָלישער?"

קאַנצעפּציע,

זיינען נאָר יקאלַאַס פון עקספּלאַאַטאַ:

טאָרן? און אַז די פּאָגראָמען זיינען אַן
אױיסבּראָך פון דער אָנקומענדיקער סאֵ?
ציאַלער רעװאָלוציע ; די איינגעדרעמלטע

נאַציאָנאַלע געפילן האָבּן אין אים װוי2
 -דער

אויפגעװאַכט,

די ביל"ו-באַװועגונג

האָט אים שטאַרק פעראינטערעסירט ,און
ער קערט זיך אום צוריק קיין װיטעבּסק,
אין דער יידישער סביבה,

לײענט דעם

זהמליץ" און אינטערעסירט זיך בּאַזוֹנ:
דערס מיט דער אידעע פון חיבּת:ציון

שיכטע און די אַלגעמײנע נאַציאָנאַלע

פראַגע אין פאַרבּינדונג מיט די אידע=
אַלן פון סאָציאַלן פּראָגרעס ,און דע

ירעזולטאַט פון די דאָזיקע שטודיען אין'
געווען זש--ס

(ניט גערעכנט

ערשט

ליטעראַריש

די לידער,

וערק

װאָס זיינעך

נאָך פריער געדרוקט געוועזן אין דער"

111
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צייטונג מץ88ס,
83

אָן זיין וויסן)---חהסזטוע

מ8סטגץס מיצעאססטעמסזסתע ,60

װאָס ער האָט פאַרעפנטלעכט  7881אין

מאָסקװע ,וואוהין ער איז אַריבּער נאָכ=
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צוזאַמען מיט די סטודענטן חובבי:ציון
געגרינדעט אַ אומפּאַרטײישע ידישע
סטודענטן:אָרגאַנזאַציע

060080061

860

8001

8161 1 3101-סש

2009069/ 404

דעם וי די פּאַליצײ האָט אים אַרױסגע=

8ט;/ס ,/דורך װעלכן ער האָט געהאָפט
צו אַנטװיקלען זיין יידיש:נאַציאָנאַלע
פּראָפּאַגאַנדע און געווינען די נייטיקע

ינגן.

קרעפטן פאַר דער סאַציאַליסטישער טע:

שיקט פון פּט'בּ פאַר זיינע בּאַציָונגען
מיט די אָרטיקע רוסישע רעװאָלוציאַנע=

רע קרייזן,

די אַרבּעט

פון דעם

אָנפאַנגער האָט שטאַרק פאַראינטערעסירט

די

קריטיק;

די

העבּרעישע

צייטונג

טיקייט צווישן דייידישע מאַסן אין
דער זעלבּער צייט גענומען אַן אַקטיון

זהיום? האָט דעם ראַדיקאַלן שריפט;

אָנטײל אין פאַרבּיטערטן אידעישן קאַמפּ

שער אַנטיסעמיט" וכּדומה; ש ,דובּנאָו

צװישן די ?פאָלקספרייהייטלער" (די קו:
מעגדיקע ס"רן) און די מאַרקסיסטן פון
פּלעכאַנאַװוס חדר ,פאַױטרעטנדיק זיין

שטעלער אָנגערופן חֲעוכֹר ישראל" ,װיידי:
אין

זיין רעצעניע אין פעסצססם איז

אויך געווען שטאַרק אומצופרידן מיט
זש--ס אַנאַליז פון דער יידישער געשיכ?
טע; דערפאַר האָט אָבּער די ראַדיקאַלע
רוסישע פּרעסע זיך זייעף װאַרעם אִפּ.

אייגענעם שטאַנדפּונקט; זיך נאַענט בּאַ5

פריינדעט מיט חנן (שארל) ראַפּאָפּאָרט /

(שפּעטער --דעם .בּאַוואוסטן סאָציאַליס?
טישן ,איצט קאָמוניסטישן טוער אין
| גערופן אויף דעם ערשטן בּוך פון דעם / -פראַנקרייך) און צוזאַמען געגרינדעט אַ -
נייעם פאַרשטייער פון פּראָגרעסיוון גע2
;געזעלשאַפּט צוֹ קעמפן מיטן הונגער",
דאַנק אין רוסלאַנד.,

סוף  7881צוריקגע

פון װעלכן עס האָבּן דאַן געליטן די

קומען קיין װיטעבּסק ,װאו זיך אַפּגע= ירוסישע פּויערים ,זיך אויך בּאַקענט מיט
געבּן מיט העקטאָגראַפירן און פאַרשפּרײטן
לודוויג שטיין ,װעלכער האָט אים אין
אומלעגאַלע נאַראָדאָװאָלישע אױסגאַבּן
זיין מאַטעריעלער נויט בּאַשטימט אַ קליי:
און מיט שטודירן די נאַציאָנאַלע פראַ 2נע פּענסיעסיע פון דעם סטודענטנפאָנד,

גע און דעם מאַרקסיזם .,שטרעבּנדיק צו

און אַז שטיין אין סוף  0981בּאַשטימט.

האָט ער גע:

פּלאַנט צו בּאַזעצן זיך אין גאַליציע ,וואו

געװאָרן אַלס פּראָפּעסאָר אין בּערן ,איז

זש ,אויך אַױיבּער אַהינצו און װייטעף

צו פירן

אָנגעפּירט זיין אַלגעמײן סאָציאַליסטישע

יידישע

און רעװאָלוציאָנער:יידישע פּראָפּאַגאַנדע,

אַּרײטערער

טעטיקייט,

עס זיינען געווען מעגלעכקייטן
אן אַפענע

טעטיקייט

צווישן

די

פאָלקסמאַסן ,זומער  8881איז ער אַװעק
|
קיין בּערלין צו טרעפן זיך מיט פאָר?

שטייעף פון דער

פּולישער

פּאַרטײ /

עפּראָלעטאַריאַט וועגן זיין אָנטײל אין
דער געפּלאַנטער יידישער אָרגאַניזאַציע
|פון דער פּאַרטײ און איר יידישן פ"ג,
אָבּער צוליבּ דעם װסאָציאַליסטן:געזעץ"

אַלס פּאַרטרעטער

פון דעם לאַנדאָנער

ר|עװאָלוציאָנערן '9ג 80מפוסם מחטסף
זעסססקח 808ססעק שרייבּט ער אויף פאַר

דעם דאָזיקן פ"ג זיין בּאַרימטע בּראָשור

טאסן8ס מא סמ א"פ י ,כאַסין- ,2981 ,
ואוו ער רופט די יידישע אינטעליגענץ
צום פּאָלק .און וייזט אויף ,אַז אָן איר
האָט ער געמוזט פאַרלאָזן בּערלין און אַרבּעט װעט גלײכבּאַרעכטיקונג גיט
איַזריבּערגעפאָרן קיין ציריך ,וואו ער .רעטן דאָס פאָלק פון אומוויסנהייט אוך .
האָט שטודירט אין אוניווערסיטעט און | פון אַרעמקײט ,צוֹ יענער צייט גיט ער
()63
|
|

/
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זיך שוין אָפּ מיט שרײבּן ידיש ,אן

אין דעם לאָגדאָנער זשורנאַל חדי פרייע.

וועלט" ,1981 ,אַװגוסט:סעפּטעמבּער ,אי .
פאַרעפנטלעכט געװאָרן זיין ערשטע זאַך

יַע
ר--י א
פדיש
אין יי

איבּערזעצונג פון סי

פּריודאָמס רעװאָלוציאָנערע פּאָעמע חדער
חלום פון אליַידיקגייער" ,װאָס האָט גע?
מאַכט אויף מ .ווינטשעווסקין ,דעם זיידן
פון דער יידישער סאָציאַלער פּאָעזע,
שאטַאַרקן רושם מיט דעם װיין ידישן
סטיל און דעױ געשליפנקייט פון דער
שפּראַך ,ער האָט אויך אַרױסגעװיזן אַן
אַקטיוון אינטערעס צו דעם קאָנקרעטן
יידיש:געזעלשאַפּטלעכן לעבּן און האָט
געהאָלפן דעם שװײיצאַרישן יידנטום אין

קאַמפּ
דער
פאַר 
דוד

וועגן מאַרקסיזם און דער נאַציאָנאַליטעטג:
פראַגע ,וי )מג  )6100100960זט69210168 2

9טנז/9צזגוא  508עווז! (אין פּערנער2
סטאָרפערס זשורנאָל 60086 6001סס)- ,
560

פטמוצ/א/ג/ת

(אין די
59

600

2086 6

סוגוזסתחו

 69002סוס

. ,)'50214118119016- 6
600009000מ 9100100960טס

(געשריבּן פריער אין הוסיש),

זססך

60 610 411120012241ט 500ז521209(אין די ,)606914060 6600/3
6

 6האָט זש ,געגרינדעט {אַ גרופע יירי:

שע סאָציאַליסטן פון אױטלאַנד" מיטן
הויפּטצװעק צו שאַפן סאָציאַליסטישע לי:
טעראַטװי אויף יידיש ,און י ,בּלומעג:
שטיין,

דער מיטגליד פון דער גרופע,

קעגן דעט געפּלאַנטן פאַרבּאָט פון האָט איבּערגעזעצט דעם .קאָמוניסטישן
ידישער שחיטה 2981 .האָט ער מאַניפעסט (דער ערשטער פּרוּוו אויסצו?
זיין דיסערטאַציע פאברהם אבן .אַרבעטן אמַאַרקסיסטישע טערמיגאָלאָגיע
(ראב"ד הראשון) און דער אָנהײבּ אויף יידיש) און בּאַאַרבּעט עדי מעשה

פון דעט

א ײיסטאָטעלישן פּעריאָד

אין.

דער יידישער רעליגיאָגס=פילאָסאַפיע"
בּאַקומען פון בּערנער אוניווערסיטעס
דעם טיטל ד"" פילאָסאַפיע ,אין איַאָר--
צוויי אַרום האָט ער צװאַמען מיט זײין
| פרוי װועראַ סיעװעריאנאַואַ ,חנן ראַפּאַ2
פּאָרט ,מענדל ראָזענבּױם אַ .אַנד ,גע*
גרינדעט דעם עפאַראיין פון די רוסישע
ס ;ציאַליסטן=-עװאָלוציאָנערןי און זיצט
דאַן געווען איינער פון די הױיפּט-פירע
פון דער רוסישער סאָציאַלרעװאָלוציאָג
| גערער פּאַרטײ ,מיטרעדאַקטאַר פון איר
אַרגאן 8 1068זאססץס ,מיטאַרבּעטער
פון פֿאץמגאגה ,פאַרפאַסער פון אַגאַב?

צער

/ 1124

רײי טעאָרעטישע

אַרבּעטן,

צ"א

טאבע/12ת00

סוץאססניעדטהסח 865006 83
א"פ ס ,גריגאָראַװיטש,
צ,8 ,9806086

-וואו ער האָט דער ערשטער

פאָרמולירט

די פּראָגראַם פון דער פּאַרטײ ,צִוֹ גלֵיי.
כער צייט פאַרעפנטלעכט אויך פֿאַרשֵי?
דענע ארבּעטן אין דייטש ,דערהויפט

מיט פיר .בּרידער";

אויך האָט די גרו?

איבערגעזעצט

גיזשיצקיט

פּץ

,פאַרלעזונגען

פּראָפּ.

איבּער סאָציאַלע עטיק".

צו די דאָזיקע אױסגאַבּן
שוײיבּן א פאַרװאָרט ,פֿאַרװאָס דווקא
יידיש ? ,/אָבּער קדער בונד? האָט די
בּראַשורן אַרױסגעגעבּן אָן דעם דאָיקן
פאָרװאָרט ,ווייל דער געדאַנק ,װאָס איז
ַררטױ'סגעזאָגט געװאָרן  --אַז די.
דאאָ
אױפֿלעבּונג פון דער ײדישער שפּראַך
און ליטעױאַטור איז דער װעג ,װאָס
פירט צו דער סאַציאַלער אויפװאַכונג
און נאַציאַנאַלער רענעסאַנט פון די יד
שע מאַסן און פוֹן דעם גאַנצן יידישן
פאָלק  --דער דאָזיקער געדאַנק פון גאָך
ניט גענוג קלאָר פאָרמולירטן און בֹּאַי
גרינדעטן יידישיום איז פאַר דעם דע
מאָלטיקן טאָציאַליזם געווען צו אפּיקורי
סיש:רעװאָלוציאָנער ,צו ײדיש נאַציאָל
האָט

נאַל; ערשט

0091

אי

דער

ןש,

רצי

אַרטיקל

,פאַרװאָס דווקא יידיש ?יי פאַרעפנטלעכט

זשיטלאָװטקי
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-געװאָרן אין ,פאַרװערטס" א"פ בּן אהוד
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אַליטעטן און וואו זש ,רעדט שוין ועגן

(איגערגעדרוקט אין בּ .ע פון זש  --ס
אגעזאמעלטע שריפטען") ,אַלס פאָרשטי:
| ער פון דער פּרעסע האָט זש ,בּײיגע? | ראַטור ,נאָר אויף פון יידישע שולן און
וואוינט דעם ערשטן קאַנגרעס פון די אַפּילן אוניווערסיטעטן .אָבּער אָפּגעריסן.
ציוניסטן אין בּאַזעל ,אַװגוסט  ,7981און פון די בּריטע ידישע  .פאָלקט;מאַסן ,
גיט דאַן זש ,נאָך אַלץ אָפּ זיינע בּעסטע
אַרױסגעטראָגן פֿון אים דעם אַינדרוק,
דער נאַצי;נאַלער יידישער קולטור אויפן
יסוד ניט נאָר פון דער יידישער ליטע:

 אַז .פאַר דגם מערב:אייראָפּעיִשן יידנ:טום איז דער ציוניום אפשר אפּראָגרע:

סיווע ערשיינונג ,אָבּער דורך און דורף
בּורזשואַז; פּאַר מורחאייראָפּע איז ער
אַבּטאָלוט רעאַקציאָנער און שעדלעף",

און אויף מאָױגן נאָכן קאָנגרעס איז אין

כּוֹחוֹת דער רוסישער און אַלגעמײ;אי- ,

חאָפּעיִשער

0

סאָציאַליסטישער בּאַוועגונג,

גרינדעט ער אינאיינעם מיט ד"ר

דושאָן עדעלהיים דעם פאקאַדעמישן פ"ג

פאַר סאָציאַלע װיסנשאַפּטן אין דייטש
פאַר די צװעקן פון אומפּאַרטײישער

בּאַזעל פאַרגעקומען אגַױויסע פאַרואַמ?
פאָרשונג אויפן געבּיט פון סאָציאַלן און
לונג ,צונויפגערופן מיטן צוועק צו בֹאַם  סאָציאַליסטישן וויסן ; דער פ"ג האָט אויך
קענען דעם יידישן עולם ,װאָס איז זיך איבּערגענומען דעם בּאַוואוסטן זשורגאַל
פון אַלע עקן װעלט צונויפגעפ;רן קין
וואו ער אין
חס ,6
6
ן
בּאַזעל ,מיט דער פּראָגראַם און די ציל
געווען נאאַָענטער מיטאַרבּעטער ,ער איז
פון דעם יידישן פ"ג /צייט-גייסט" ,װאָס אויך דער איניציאַטאָר און הױפּט:טוער

איז מיט איאָר פריער געגרינדעט גע:
װאָרן אין בּערלין .פון אגַרופּע יידישע
ראַדיקאַלע סטודענטן מיט דוד פּינסקי
בּדאש .צוֹ דער דאָזיקער פאַרזאַמלונג
ז-יינען געקומען אַ סך קעגנערס פון יידיש,
און זייערע רעדנערס האָבּן געװאַרנט
|עם עולם קעגן דער גלות-שפּראַך; זײ
ד
האָט געענטפערט ד"ר זשיטלאָװסקי מיט
אַ רעדע,

ועלכע

קען בּאַטראַכט

װערן

פֿאַר דער ערשטער יידישיסטישער פּראָג;
רגםרערע ,פאַר דעם גרונדשטיין פון
יזש--ס וייטערדיקער יידישיסטישער טע,
יטיקייט ,דאַן זיך דעױגענטערט צוֹם אבּונדי,
פארעפנטלעכט אין זיין אֲרֹגאַן חדער
אידישער אַרבּײטערץ,9981 ,

 ,6א"פ בּן

אהוד אַן אַרטיקל /ציוניזמוס אָדער
אַליזמוס . ,וואו סיאין צום ערשטן
אין דער יידישער סאַציאַליסטישער
דאַטור ערקלערט געװאָרן ,אַז דער
אֲליוֹם איז ניט אין פתירה

טאָצי?
מאָל
ליטץ2
סאָצי:

צו דער אַנט2

וויקלונג פון די נאַציאָנאַלע אינדיוידן?

פון .דער װאַגראַר-סאָציאַליסטישער ליגעי
צו פאַרשפּרײטן סאָציאַליזם צווישן די

יידישע פּויערים און צו פאַראײניקן אַלץ -
רוסישע צפּאָלקיסטן",

וועלכע האָבן ניט

געקענט צושטיין צוֹם װפאַרבּאַנד פוֹן די
רוסישע ס"רן" ,אַחוץ דער אינטענסי:
ווֹער ,פאַרלעגערישער ,רעדאַקציאַנעלער,

שריפּטשטעלערישער

און קאָנספּיראַטיװפ .

פּאַרטײיִשער טעטיקייט ,האַלט ער אויף
אין איין אַרומפאָרן און לײענען לצל.
ציעס ,װאָס איינע פון זיי--וועגן חסינ:
טעטישן מאָניזם"--איז געװאָרן דער יסוף -
פּאַה דער פילאָטאָפישער אָנשווּנג פון
דער רוסישער סאַציאַל-רעװאָלוציאָנערער

פּאַרטײ,

 30 -- 2091אויך געדרוקט אין

 52040021אַרטיקלען וועגן אַריסטאָטע:
ליזט אין דער יידישער רעליגיאָנט:פילאָ.:
סאָפּיע,

װעגן

הײערמאַנסגס

עגעטאָי

אאזיוו .נאָכן קעשעניעווער פּאָגראָם ,װאָס /
האָט געמאַכט אטַיפן רוֹשם אויף זש,,
אין צו זיין ידיש:נאַציאַנאַלן געדאַנקעג=

-
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זשיטלאָסקי |

| גאַנג צוגעקומען -אַ נייער -עלעמענט; דער .ועגןטעריטאָריאַליום ,אין זיינע אַרטיק::
טעריטאָריאַליזם ,  4091האָט זש .גֶע=וואוינט אין אַמסטערדאַס ,ואו ער האָט און שפּעטער אויך אין װװאַרהײט" האָט .

לען אין ,פאָרוערטס? אוֹן חצוקונפטױ' -

געזןלט ווערן איינער פון די פּראָפּעסאָרן
פון דעם געפּלאַנטן פרייהייטלעכן אוני:
ר ווערסיטעט ,אויפן אינטערנ} ציאָנאַלן סֹאָ2

ציאַליסטישן קאָנגרעס אין דער דאָזיקער
שטאָט אָנגעפירט און געואונען

דעם

זש ,רפמ}ולירט זיינע נייע אידעען וועגן

אסַינטעז פון סאָציאַליום און נאַציאָנאַ= .
ליזם ,פון יידישן אַװטאָנאָמיזם אין גלות
און טעריטאָריאַליזם ,און האָט אויך דער=

קלערט אמַלחמה קעגן דעם גײסט פון .

קאַמט פאַר דער אַנערקענונג פון דער  -עם:הארצות און בּיליגער אאויפקלערעכץי

ס"ר  :פּאַרטײ אַלס .בּאַזונדערע ריכטונג
פון דעם רוסישן סאָציאַליזם ,צו יענער

קאַלער יירישער גאַס ,קעגן
פון דער ראַדי
דער

דאָגמאַטישקײט.

פון

דעם

ידישן

צייט אויך פאַרשטאַרקט זיין יידישע און ראַדיקאַליזם און פאַר אפאַַרטיפונג פון.
יידישיסטישע טעטיקײט ,פאַרעפנטלעכט ! דער יידישער קולטור אין יידיש ,פאַר

אין ?פריינד" א"פ ג ,גאַידאַראָוֹ די אמתער פרייהייט פון געדאַנק .צואַמען
אַרטיקלען װדאָס יודישע פאָלק און די מיט ד"ר הזאָ,לאָטאַראָוו און משה קאַטץי
| י=ודישע שפּראַך" ,װאָס האָבּן געמאַכט אַ האָט ער רעדאַקטירט דעם ועכנטלעכן

גרויסן רושם מיט זייער דרייסטער און .אָרגאַן פון די סאָציאַליסטןטעריטאָר=
גלענצנדער

פּאַר דעם

אַרגומענטאַציע

יידישן נאַציאָנאַלן געדאַנק אין דער

אַליסטן װדאָס פאָלק" ,איבּערזעצט אויף -
יידיש און אויף רוסיש

זיין דייטשע

אַױש:

י!ידישער שפּראַך .,דעלעגירט פון דער בּ-עט אדער סאָציאַליזם און די נאַציאָנאַלצ- .
פּאַרטײ צזאַמען מיט דער ;בּאָבּען פון | פראַגעז ,מיטגעאַרבּעט אין דעם אומל:

דער רוסישער רעװאָלוציע" בּרעשקאָו:
ס|קאַיאַ .קיין אַמעריקע צו פיױן דאָרט

גאַלן אָרגאַן פוֹן די סיימיסטן - .,61062807508
6

צוריקגעקומען קיין אײראָפּע ,א

פּראָפּאַגאַנדע און זאַמלען אפַאָנד פאַר

געוויסע צייט געלעבּט אין לעמבּערג ,גע?

דעח פּאַרטײ ,נעמט זש ,אויס אתַּנאי צן

מעגן אַגיטירן אין אַמעױיקע אויך פאַר.

אַרבּעט פאַר די ס"ר און סיימיסטן ,אָנ
געשריבּן +בּריוו פון איַידישן סאָציאַ?

זיין גאַציאָנאָל-יידישער פּראָגראַס ,אין
אַמעריקע מיט אירע בּריײיטע יידישע

מע"  --אָרגאַן פון די סיימיסטן) ו-ו-עגן.

ער איז זינט

רב נחמן בּראַסלאַװערס מעשהלעך+ ,דער

געװוען אינגאַנצן אָפּגעריסן ,הײיבּט

עקאַנאָמישער מאַטעריאַליזם און די נאַ

פאָלקסמאַסן ,פון װעלכע
8

זיך אָן אַנייער פּעריאָד אין זש--ט געזעל;
שאַפּטלעכער און ! ליטעראַרישער טעטיי

קייט--.דער פּעריאָד פון ?אַרבּעט צווישן
יידן",

ליסט" (פאר דער ווילנער װפאָלקס:שטי=

אין זיינע פאָרלעזונגען שועגן

ציאָנאַלע פּראַגע" און עדער נאַצאָנאָ=

ליום אוֹן די קלאַסנפּאָליטיק פון דעם
פראָלעטאַריאַט (אויף רוסיש) ,פון גאַ
ליציע אַװעקגעפּאָרן קיין רוסלאַנד ,װאו

ייד און מענטש" ,און קדי צוקונפט פון

עס איז אַרױסגעשטעלט געװאָרן זיין
קאַנדידאַטור פאַר אדעַפּוטאַט פון װי=

צום ערשטן מאָל אין שיקאַגאָ אויף ענג:
ליש) ,אִין דער דעבּאַטע מיט יעֲקת גאָר:

טעבּטקער גובּ .אין דער צווייטער גאָס.
דומע ,צוליב זיין רעװאָלוציאָנערער טע=
טיקייט זיך אױסבּאַהאַלטן אין פ9ט" 3און

די פעלקער

אין אַמעריקע" (געליענט

דין װעגן נאַציאָנאַליזם און אינטערגאַט.

ציאָנאַליזט

און מיט ד"ף י .א

מעריסאָן

מאָסקװע

אָדער געוואוינט אין פינלאַנר.
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בּיי די װאַלן דורכגעגאַנגען אַלס אויס / :רעוויזיע פון דער יידישער בּאַציונג צום
קלייבּער ,אָבּער די רעגירונג .האָט זיין קריסטנטום; ,אינטעליגענץ און עם:
קאַנדידאַטור געפּלסט ,אין פינלאַנד =
הארצות") און בּאַלױכטן די אַלטע גאָר

זטמען מיט גריגאָרי גערשוני געאַרבּעט

פּאַר די ס"רן ,געווען דער איניציאַטאָר

פון אנַײיער זייט (ודי נאַציאָנאַליפּאָ,
עטישע װידערגעבּורט פון דער יידישער

פון דעם קאָנגרעס פון אַלע נאַציאָ:
/נאַל:סאָציאַליסטישע פּאַרטײען אין רוס;
בּינדונגען") ,געשאַפן אטַעאָרעטישן
ד לאַנד ,װאָס זיינען געשטאַנען נאָענט צו בּאַזיס פֿאַר דער יידישער קולטור-בּאַ:
י ס"רן ,און געהאָ
לפן דורכצופירן אויפן  .וועגונג אאַז"וו .די ויכטיקסטע פּריג? /
קאָנגרעס רעזאָלוציעס אין גייסט פון ציפּן ,װאָס זש .האָט פאָרמולירט און.
רעליגיע",

דעם עקסטעריטאָריאַלן

סיימיזם ,

אין

דעם זעלבּיקן יאָר  7091זיך אויך בּאַ;
טײליקט אַלס פאָרשטײער פון די ס"ר
און סיימיסטן אין דעם שטוטגאַרטער

װהיסטאָרישע

אידעען:פאַר=

בּאַגרינדעט אין זיין זשורגאַל,

געווען :

זקולטור:פילאָסאָפישער

זייגען -
אידע:

אַליזם אין אַלע פראָגן פוןועלט:און

לעבּן:אָנשױוּנג; (רעװאָלוציאָנערער סאָג -
אינטערנאַציאָנאַלן סאָציאַליסטישן קאָנג:
ציאַליזם אין אַלע פּראַגן פון דעם גע
| רעס און מיטגעהאָלפן די יידישע נאַציאָ:
זעלשאַפטלעכן לעבּן; יידיש;נאַציאָנאַלט
נאָל?סאַציאַליסטישע
פּאַרטײען (סער"פ - ,װידערבּאַלעבּונג אין גלות אויף די יס"
ס'ס) אויסצוקעמפּ
ן
פ
א
ַ
ר
ז
י
ך
א
ַ
פאָר= | +דות פון דעם פרייען קולטור=מענטשן--
ף
י
ו
שטײיערשאַפּט א
א
י
ן
י
ד
אינטערנאַציאָ:
אַלע פראַגן ,װאָס זיינען נוגע דעם
ע
ש
י
ט
ס
נאַלע סאָציאַלי
קאָנגרעסן8091 ,
יידישן פאָלק" 8 ,באַטײליקט זיך אין
ווידער געפאָרן קיין אַמעייקע אין שליחות
דעם לאָנדאָגער קאָנגרעס פון די ס"ר,
פון סער"פּ
און ס"ר ,אָבּער שוין דאָזיך בּאַ :אין דער זיצונג פון אינטערנאַציאָנאַלן .
זעצט או
ן
מ
י
ט
ד
ע
ר
ה
י
ל
ף
פ
ו
ן
א
גַרופע
סאָציאַליסטישן בּיוראָ אַלס דעלעגאַט
אָנהענגע
ר
פ
ו
ן
ד
ע
ר
יידישער ראַדיקאַלער
פון טער"פ און אין דער היסטאָרישער -
אינטעליגענץ געגרינדעט דעם חודש:
קאָגפערענץ פאַר דער יידישער שפּראַך
זשוֹרנאַל װדאָס גע לעבּען" ,װאָס אי
ז
א
י
ן
ט
ש
ע
ו
נ
א
ָ
װ
י
ץ
,
אויף וועלכער ער איז
ימיט קורצע הפסקות אַרױס בּיו  3191או
געווען דער פאַקטישער פאָרזיצער ,אי:
פון װעלכן ער איז געווען
שער

דער פאַקטי,

רעדאַקטאָר און הױיפּטמיטאַרבּעטער,

-פאַרעפנטלעכט דאָ ראיַי װיכטיקע פילאָ:

סאָפישע,
קויטישע
װאָס איןגרינדלעך

סאָציאָלאָגישע ,ליטעראַריש;
און פּובּליציטטישע אַרגּעטן,
דעם גרעסטן טייל פון זײ
רעווידירט דעם בּיזאַהעריקן

יידישן ראַדיקאַליזם אין אַמעריקע ,פאַר.

טיפט און געלייטערט די פּראָבּלעמען
יפון דער אַלגעמײנעױ און יידישעף
אַרבּעטער-בּאַװועגונג |און דער יידישער

קולטוד ,אויפגעװעקט אאַינטערעס

צו

נײַע פראַגן (ײדער צלם"  --װעגן דע

בּער גאַנץ אַמעריקע

װערט

ער אויף.

בּאַליבּט און בּאַרימט אַלס דער בּעסטער

יידישער לעקטאָר ,אוֹן אַ טייל פון זיינע

לעקציעס ,װי למשל  --וועגן דער גע:

שיכטלעכער אַנטװיקלונג פון דעם פילאָ:
סאָפּישן געדאַנק ,װערן פאַרעפנטלעכט 
א"ט חדי פּילאָסאָפיע ,װאָס זי איז און

וי זי האָט זיך אַנטװיקעלט" ( 2בּ ,פ"ג
מאַקס נ .מייזעל ,נ"י25 0191 ,טע אויט:
גאַבּע- )0291--ד-אָס

ערשטע ערגסטע 

בּוך אין יידיש איבּער פילאָסאָפיע3191 .
געמאַכט

דענטישע

אַ טוױ

איבּער די יידישע

קאָלאָניעס

סטן:

אין פראַנקרײף.,

1132

זשיטלאָװוסקי

1131

בּעלגיע ,דײטשלאַנד ,עסטרייך ,שווייץ { טע און רומעניע זיינען אַראַנזשירט גע=
באַזוכט א"י ,,בּאַלד אָבּער פאַר :װ!אָרן יובּילײי:פאַרזאַמלונגען; אין ג"י
4
לאָזט דאָס לאַנד ,וואו צוליבּ דעם טע +האָט די זש;,פייערונג צוגעצויגן אַן
עולם פוֹן  000,02מענטשן; עס האָבּן.
ראָר פון די העבּרעיסטן ניט געהאַט
קיין מעגלעכקייט צו האַלטן עפנטלעכע

זיך אויך געשאַפן ספּעציעלע זש-.קאָמי=

פאָר טראָגן .,זינט דער גרינדונג פון טעטן ,צ"א  --צוֹ זאַמלען אפַאַנד אויף.
חדעם טאָג" שאטַענדיקער מיטאַרבּעטער  -אַרױסצוגעבּן אַ פולע אױסגאַבּע פון"
פון דער צייטונג ,מיט אהַפסקה פון זש--ס אַרבּעטן און אַרטיקלען ,בּתוכם
אויך די ,װאָס זיינען פּובּליקירט גצ=
 12 --0291/ווען ער האָט מיטגעאַרבּעט
אין דער טעגלעכער זצייט" ,דעם אֵר -װאָרן אין דײטש און רוסיש  --אין.
דעם אַװטאָרס אייגענער איבּערזעצונג,
גאַן פון די פּ"צ ,צו װעלכע ער איז
צוגעשטאַנען ;5191

ו!י אויך ודוייכטיקסטע

בּשעת דער מלחמה

לעזונגען ,װאָס זש .האָט געהאַלטן אין .

אַרױיסגעטרעטן פאַרן נײיטראַליזם קעגן
דעם פּראָגערמאַניום ,װאָס האָט דאַן
געהערשט אין דער יידישער גאַס,

משך פון בּאַלד  04יאָר ,צװישן וועלכע

עס איז איך דאָ זיין גרויס װערק,
אויף װעלכן ער אַרבּעט די לעצטע /

גע:

נומען אַן אַקטיוון אָנטײל אין דער יידי:
שער

קאַנגרעס-בּאַװעגונג,

אין ;צוקונפט?

פון די פאָר+

,

יאָרן -- .זדער

גײסטיקער

קאַמפּ

פון.

דעם ' יידישן פאָלק" ,זדי אַנטשטײונג
פון דעם מאַרקסיום" א .אַנד . דעה

פּאַרעפנטלעכט אַ יי נייע אַרבּעטן ,וי
זאיוב און פויסט" ,חדי נאַציאָנאַל=פּראָ:
גרעסיווע בּאַדײיטונג פון דער ידישער זש:,קאָמיטעט אין בּערלין גרייט צו אַ
זש-.זמ"בּ אין יידיש און דייטש בּיי דער /
קולטור" ,אאיינשטיינס טעאָויע פון רע:
מיטווירקונג פון פּראַפ .ש .דרבּנאָ,
לאַטיוויטעט" ,אדער קינסטלער און דער
פּראָפ ,לודוויג שטיין ,ל ,בּראַמסאָן --
הדיוט" ,חדי ענטשטעהונג פון דעם אתּה
בּחרתֹּנו .געדאַנק" א .אַנד 2291 ,בֹּאַ :דעם פאָרזיצער פון װאָרט?; אין וועלכעף'
געזעלשאַפט זש ,נעמט די לעצטע יאָרן.
נייט צוזאַמען מיט ש .ניגער זדאָס נייע
אַנאָענטן אָנטײל אין די אינטערעסן
לעבּן" ,וואו אַחוץ פּובּליציסטיש:קריטי:
פון זיין +לעבּנס-אידעאַל  --דער אַרי=
| שע אַרטיקלען פאַרעפנטלעכט אַ גרע:

| =סערע

אַרבּעט חסאָציאַליזם און קאָמו?

ניזם" 3291 ,געמאַכט אַ רייזע קיין איי?
ראָפּע ,סוף  4291און אָנהײבּ  5291בֹּאַ.
זוכט פּוילן ,ליטע ,לעטלאַנד ,אויפגע?
טרעטן מיט אַ ריי לעקציעס און מיט
דער גרעסטער בּאַגײסטערונג אויפגענו?
מען געװאָרן פון די בּרייטטטע יידישע
פאָלקסשיכטן און אינטעליגענץ .אין נאָ:

װעמבּער

 5291איז אין דער גאַנצער

בּערפירונג פון די יידישע פאָלקסמאַסן
צו פּראָדוקטיוער אַרבּעט בּכלל און צו'
ערדאַרבּעט בּפרט -- .אין דער געשיב=י

טע פון מאָדערנעם יידישן געדאַנק פאַר=.

נעמט זש .דעם אָנגעזעענסטן אָרט אַלס

טעאַרעטיקער פון דעם גלות:נאַציאָנאַ?
ליזם און פון יידישיזם; ער האָט גע*
האַט אַ אומגעהייערע השפּעה אױף די

פּראָגראַמען פון די יידישע נאַציאָנאַל

סאָציאַליסטישע פּאַרטײען ,האָט בּאַ
יידישער וועלט געפייערט געװאָרן זש--ס
ס;יעריקער יובּילײי .,און אין די פאַר :גרינדעט דעם סינטעז פון נאַציאָנאַליזם
און -סאָציאַליום ,פון אַװטאָנאָמיזם אין.
אייניקטע שטאַטן ,אין דרוםאַמעריקע
 זיין בּרייטסטער פאָרם (פסיימיזם") אוןאין בּערלין און פּאַריז ,אין,

פוילן' ,לי.+

.
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טעריטאָריאַליזם; מיט זיין קאַמפּ קעגן
אַסימילאַציע ,מיט זיין קריטיק קעגן

דעם אייגערפלעכלעכן

פון זש--ס ;געזאמעלטע שריפטען",

דיקאַליזם פון דער יידישער גאַס ,בּפרט
גין אַמעריקע ,און מיט זיין פּיאָניער?
אַרבּעט אויפן געבּיט פון דער ויס12
שאַפּטלעכער און פילאָסאָפישער ליטע:
ראַטוֹר אויף יידיש ,האָט ער געלײטערט
און פֿאַרטיפט די מאַדערנע יידיש:וועלט=
לעכע קולטור-בּאַװעגונג ,צוגעצויגן צו
איר די ראַדיקאַלע יידישע אינטעליגענץ| ,
באַרײכערט די יידישע שפּראַך ,געבּראַכט
צו אַ הויכער

אַנטװיקלונג

גרויס

רעדגער:קונסט.

די

זיינען אויך די

פאַרדינסטן זש--,ס אין דער אַלגעמײנער
אידעענװועלט; אין משךף פון זַיין לְאֲנָג
יעריקער ליטערארישער און פּובליצי.
סטישער טעטיקייט האָט ער אָנגעפירט
אַ גרויסן קאַמפּ קעגן דעס דאָגמאַטיזם
אין דער פילאָסאָטיע בּכלל און דער
דיאַלעקטיש = מאַטעריאַליסטישער פּפרט
און פאַר אמתער איגעװײיניקסטער פריי2
הייט

פון געדאַנק;

אַלס .אײנער

פון

די אָנגעזעענסטע פאָרשטייער פון דער
אידעאַליסטישער ריכטונג אין דעם ר
סישן סאַציאַליזם ,האָט ער אין זיין טע:
אָרעטישער

און

 -רעװאָלוציאָנערער.

פּראַקטישער

סאַציאַל?

פּראָפּאַנאַנדע

גע2

װאָס זיינען

בּאַרעכנט אויף  02בּ ,.זײנען די ערשטע  4ארויס

און בּיליגן ראַ:

יידישע

14

אַלס יובּילעאוטיאויסגאַבּע"  --צו דעם 52ייעריקן
יובּילײ פון זש--ס ליטעראַרישער טעטיקײט (ג"י
 )2און נאָך  -.6פון דער ,ד"ר ח .זשיטלאָװ'
})9-1
-9
711
סקי פּאַרלאַג געזעלשאַפט? (נ"י 91

ניעטעשע און קארל מאַרקס;

 {1טאָלסטאָי,

װֹעִי 

מעטער"
גען לעאָניד אנדרעיעו'ס פֿאַנאַטעמאַ";
לינקס ,בּלאָהער פויגע?"; איוב אפּאַעמאַ פון .

דעם אידישען פרייען געדאַנק 11 .פאָרלעזונגען
װעגען דעם נאטורײפילאַסאָכישען מאטעריאַליום
נאַטור=פילאָסאָפיע און ער= /

(די מאַטעריאַליסטישע

קענטגיסיטעאָריע ,די קריטיק
מאַטעריאַליזם),

פילאָסאָפישען

פון דעם נאַטור.
איד

װעגען

און.

מענש ,ועגען דער צוקונפט פון די פעלקער אין
(אדער מעלטינג פּאָט" ,די פאראיניגטע

אמעריקאַ

פעלקער פון די פעראייניגטע שטאאַטען) 111 .דאָס
און די ציעלען פון דער מאָנאטשריפֿט

פּראָגראַם

לעבּען"ן

;דאָס גײע

היסטאָרישע

אירעען-פאַרבּינ"

דונגען; דגיעשיכטסיפילאָסאָפיע און דער עבך
ציעלן משה װעסס--דער סאָציאַליסט ,דעח פילאָ.

סאָף ,דער אידן ד"ר מאקס נאָרדױ און דער
 1נאַציאָנאַליטעט און
פּאָליטישער ציוניזם :
פּראָגרעס; אידישע גאונים; צו דער טעאָריע פון /
נאַציאָנאַליטעט; װעגן פאַראייניגונג (בונדיזם/ ,
ציוניזם,

טעריטאָריאַליוט,

די אירישע

סאָציאַליום);

שפּראךיבעװענונג און די טשעױנאָװיצער קאָנפע:
דענץ; אידיש און העבּרעישן די אידישע קול.

טור

די אידישע

און

רעליגיע און /

שפּיאך;

נאַציע טוט און װיעדערגעצורט פֿון געטער אין
רעליגיאָגען;

די גאַציאָנאַל.פּאָעטישע

בּורט פון דער אירישער רעליגיע,

װיעדערגע.

 '/אין קאַמף

פאַר פאָלק און שפּראַך (ארטיקלען); אויס פרעמ.
דע לשונות :די מסירת-נפש פון אהאָז  ,---נאָך

שרטהעבּט צו פאַראייניקן אַלע אַרבּעטס-
עלעמענטן  --פאַבּריק:אַרבּעטער ,פּו:

סאַלטיקאָװשטשעדרין; און אוב דו װעסט מײן
אויג שוין בּלינדען -.אויס כרידריך פאָן סאַללעט,

ערים ,אינטעלעקטועלע אַרבּעטער ,גע:
קעמפּט קצעעגנןטראַליזאַציע אין דער

די װע.

מלוכה און פֿאַר אַװטאָנאָמיזם און פֿע;

דעראַליזם.

די דאָזיקע

בּרײטע

און

טיפע טעטיקיט זש--ס אין גײסט פון
סאָציאַליום אוֹן פּראָגרעסיוון נאַציאָנאַג
ליזם מאַכט אים פאַר אײנער פון די
צענטראַלסטע

יידנטום,

פיגורן פֿון

מאָדערנעם

נאָך סיוללי פּריודאָם,

| דער חלום--פריי

בּער ,דער שקלאַװעןישיף  --פין היינריך הײנע
(מיט אַ גראַמאַטיקאַלישער בּאַמערקונג װעגן דעם
געברויך

פון 

אַלס בּינדװאָרט),

איז

און

דו

אַקערסט און דו זעיסט  --פון געאָרג הערװעגה:
 13פון אַאיד צו אידען; דער עקאָנאָמישער מאַ:
טעריאַליזם און די נאַציאָנאלע פראַגע; דער באַ.
ציאָנאליזם

און

די

קלאַסעױפּאָליטיק

פין

דעם 

פּראָלעטאַריאַט; דער בּיטערער אמת (װעגן אַנטי=
טעמיטיזם) /11 ,די מאָראליפילאָסאָפֿיע און דער
ענדציל

(רודאָלף

שטאמלער

מאָניזם) ,,דער מאַטעריאַליזם

און

זײַן סאָציאַלעף

און די דיאַלעקטישל

5311

16

זשיטלאָװסקי  --זשיטניצקי -

לאָגיק} .דער שטוטגאַרטער קאָנגרעס; הערר דוב.
טאַנסאָן פ-ז-ש .,דער קולטורימענטש" ,ד"ר י,
גאָװ'ס ,גייסטיגער" נאַציאָנאַליזם;  1110אין שװעי  .שטיינבּערג,---.זש ,דער טרײבנדיקער גײַסט" א/ ,

|ע צײַטען( .סעריעס אַרטיקלען װעגן דער װעלט,
ר

מלחמה ,די אינטערעסן פון ידישן פאָלק אין
איר; ,פּראָנרעס און פּראָגרֶעסיװון גאַציאָנאַליום,
נאַציאָנאליזם און אַסימילאציע ,הענרי בּערגסאָן
און |נאַציאָנאַליזם);  8און א (צײטיאַרטיקלען),
אין בּאַזונדערע אױסגאַבּן ז|ײַנען אויך אַרוֹיס
אויף יידיש זש--ס אַרבּעטן :קסאָציאַליזם און די
נאציאָנאַלע פראַגע" (פ"ג א .מִי יעװאלענקאָ,

נ" ,8091 ,ז"ז ;451

;די ; אַסימילאָציע---װאָס זי

אַנדן אשַ.ב--סקי; ,זש ,אֵלֵס מענש און גע.
זעלשאַפטליכער טוער" ,אין ,געזאַמעלטע שריםי.
טען"{4 8. ,

ה ,בּורגֿין ,עדי געשיכטע .פון .דער

אידישער אַרבּײטער גװעגונג"; אחוץ אָן שאיעור

צײטוננסאַרטיקלען ,בּפרט בײ דער געלעגנהײט
פון זייגע יובּילײען און די בּאַזוכן אין אײראָפּע- ,

זשימניצקי הערש-לײבּ
1

==

6

00ש513/

) געבּ .אין שעראַדוש. ,

זאָגט און װאָס זי גיט" (פ"ג אנייע וועלט" ,ווין| ,קאָלישער געגנט ,זיין פאָטער ,אַ מאַנופאַק?
זדיז , ;)04פון אַסימילאַציע צו פּועל"
,4
טור:סוחר,
ליבהאָבער פון דער הנב;
|
ציוגיזם" (נ"י ;)9191 ,פון זײנע אַנדערע אין בּובֿ / .רעישער ליטעראַ?
פאָרם נאָך ניט ערשינענע ארבּעטן האָבּן באּאַ.
זונדערן אינטערעס פאה  /זין בּיאאָָגרגארַאַפיע די
כּלעטלעך זכרונות

א"ט אװי אַזו

איך בין געי

,ער יודישער װעלט",
װאָרען י8ודישיסט" (אין ד

טור

איצט

רע:

קיגיאָנס = לערער
אין

אֲ יידישער

 )11--1/ ,319{1און די סעײיע ארטיקלען װעגן פ!אָלקסשול ,האָט
זיין נאָענטסטן פרינד און הבר ,ש ,.אַג--סקין,
מיט אִים גרינדש.
װאָס אים האָט ער געװידמעט זײַנע אגעזאַמעלטע
געלעונט
שריפטען* (אין ,דער צײט" ,12---0291 ,און לעך
אין ,מאָמענט" ,)5291 ,האָט אויך איבערגעזעצט
ניצשעס אאַזי

האָט

זאַראַטוסטטראַ?"

גערעדט

(פ"ג.

העבּרעיש ,

און

יידישע

תגּנעך

אידיס",
{ שיכטע ,בּיז  21יאָר גענאַנגען איןחדר,
ס
ל
ַ
א
"
ג
נ
ו
צ
ע
ז
ר
ע
ּ
ב
י
א
ר
ע
ד
ן
ע
ג
ע
װ
ר
ע
ט
ר
ע
װ
פפָּאאָר
דאַן אין דער פּאָלקסשול און דער האַנדלס?
אויף רוסיש האָט עף
גאַכֿװאָרט , .)/111--1
,
ץ
י
| שול פון פּאַבּיאַנ
וואו זיינע עלטערן
איבּערגעזעצט .אָטטאַ בּייערס 00ק0א-20:8066228/
האָבּן געלעבּט ,געווען אגַעװיסע צייט
הו.
פ'ססקת41011 08סדג/ו 010211
אין  2בּ ,.ז"ן ,854

מיט

נ"י,9191 ,

*לעװין,

אין

העקסטערן .,אָבּער ניט בּאַקומענדיק קיין -

לעכע רעצענזיע איבער זש--ס ;פילאָסאָפיע");
,אָס אידישע לעבּען",
מיכעלזאָן ,אין ד

לערנט דאָרט אין אװַעבּערײשול און -

| =צינבּערג,,

אין (;01/3 ,22

;דאָס נײע לעבּען" ( 621--1116 ,0191אויספיר.
בעלידמיון ,אין ,דער יודישעף

ועלט",

מא
ַטוו ע ,אַװעק קיין בּרין ,מערן ,גע/ :

| {1191,3צוריקגעקומען קיין פּוילן ,א|ַרײין אַלס -

|ק--ן ,ט} 1111 ,מ .שאליט ,אין .לעבּען און
| | װיסענשאפט" 1 112---14 ,2 ,י .,פּאָדרוזשניק,

אין ,דעם יודישען סטודצנט";111--11 ,31091 ,
|א .יפה ,אין עצוקונפט' 4191 ,מ .מ .ראָזעני
בּאַוּם, ,ערינערונגען פון אַסאָציאַליסט-רעװאָלו,

|| מייסטער:געהילף אין אַװעבּערײ:פאַבּריק,

וף צו דער
די מלחמת האָט געמאַכט סאַ
קאַריערע .זיינער אויף דעם

בּיט,

אוך אָפּגעאַרבּעס

דאָזיקן

אגַעוויסע

געי
צײט

ציאָגעף"( .צו וועלכע זש ,האָט אויך געשריבּן אויף פאַרשיידענע פּאָטטנס ,אויך אַלס.
א גרויסן ,אַרייגפיר איבּער דער אַנטשטײוּנג פון  .סעקרעטאַר פון דער יִדישער גמינע אין.
דעם ,פאַרבּאַנד פון די רוסישע ס"רן")ן ש .ני* .לאַסק , אַרײן אַלס מיטאַרבּעטער אין
גער ,אין ,צוקונפט" ( 1142--142 ,5291אויספיר;- .לאָדזער פאָלקסבּלאַטי ,און אין אַ יאָר
לעכע בּיאָגראַפּיע און כאַראַקטעריסטיק),

געדרוקט

אקולטור",

איבּערי

אין די ;ליטעראַרישע פלעטער";
=א"ר א"ר פון ל .מילעף ,שיקאגאָ| --11 ,

 ,4זש-.יובּילײינומער

מיט

הערמאַן פראנק,--זש,

דער סאָציאליסט",

אַרטיקלען

/

פון ד"ר
װ .גאַײ .

יז צך=
אַרום אַריבּער אין עהיינט" ,וואו אער
היום אַ אינעװייניקסטער מיטאַרבּעטער--,
שוין צו  31יאָר געשריבּן העבּרעישע שִי:

רים ,שפּעטער ,אונטער דער

השפּעה

+
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| פון י .לפ,רץ ,אַריבּער צו פאָלקסטימ? |
לעכע געשיכטן ,געפּרווט אויך שרייבּן

118

און

זיהצפירה".

| יהעברי"),

 4בערגעדרוקט  -אין

אַ גרויסן מלחמה?ראָמאַן אין

סימבּאָלישע זאַכן אין רוסיש ,שפּעטער |  3טייל א"ט ,אין תּהוֹם פון שמוגל" (אין -
| = געקומען אונטער דער ווירקונג פון די  :ײלאַדזער פאָלקסבּלאַט" , ,)8191--7191
גרויסע פראַנצויזישע ראָמאַניסטן בּאַל; פעליעטאָנען ,בּאַזונדער אין צוֹ דער?ַ.
איל
ָּטל עמ
אױיפ
זרה
זאַק ,פלאָבּער און דע
מאָנען זיין װערק חדעם זיידנס הייול",
זיגט  5191פאַרעפנטלעכט אין ידאָס
פאַּאָעמע פון יידישן לעבּן אפיּןולן,
פאָלק" א"ר פון ה .ד ,נאָמבּערג? ,לאָד?
זער פאָלקסבּלאַט" ,אלאָדזער טאַגעבּלאַטײ,
זדאָס יידישע פאָלק" ,זמאַמענט" ,זהיינטי,

װאַלמאַנאַך פון מאָמענט" ,ערינגען" א-.

אַנד .אַ גאַנצע רײ קלינע נאָװעלן,
אוֹן אויך גרעסערע דערציילונגען ,וי
זאַן אָװגט" ,אדי קאַסירער" (אין העב:
רעישער איבּערזעצונג געדרוקט אין

) געבּ .אין דער

מינסקער.

גובּ ,,,בּיי אָרעמע עלטערן; געלערנט אין
חדױ און תּלמוד:תּורה און דעױנאָך אין

אָרטיקער

דער

|

ניט פאַרעפנטלעכט איז אדער גורל פון
אַהױז"  -אַַמעשה װעגן דעם מענטש/ :
לעכן אָבּערגלױבּן אין ײַדישן מיליע.
אין בּוכפאָרם אַרױסגעגעבּן :זנאַװעלען
פון טויט" (פ"ג בּרידער לעװין:עפּשטײן,
װאַרשע ,0291 ,ז"ז .)221

וואו געשריבּן אויך אייניקע רעצענזיעס

האַאימאָו ויטש  :י---1881(.
מיר,

פון וועלכעד עס זיינען דערוויילע פאַר?
עפנטלעכט איבּער  02קאַפּיטלען ,נאָך

|

| ישיבה 2091 ,אויס.

איבּער

1

יונגע

יידישע

שריפטשטעלער,

אַרױסגעגעבּן אין פּוכפאָרם /צוויי

ערצעהלונגען" (װדאָס געבּװױטטשטעדטעלײ
און חאין גרויען ליכטײ--פץג גרייזעל און

געװאַנדערט קיין

קאָמפּ ,נ'י  4191 ,)1191פֿאַרעפנטלעכט
אין זמ"בּ חדי היים" אַ ראָמאַן עאויען

אַמעריקע ,דעבּיו:

וועג" -א-ויס דעם לעבּן פון דער ידי

טירט מיט אדַער?

צײילונג

שער אינטעליגענץ אין אַמעריקע (אַרױס

/בּלאָנ?

אויך אין

זשענדיג" אין דער

לעצט ווערק

בּוכפאָרם . ,ז"  .)911זין
אונטערן טיטל  --װאַרום

חפ .א .ש" ,דער? -
דעם מאַן פון נצרת" (פג זקול.
,
י
"
ב
|
נאָך .פאַרעפנט?.
טור",
 ---- ))4אקַולטורהיסטאָריש
א
א
ק
ֵ
ו
ר
ר
ן
:
י
ט
י
ג
ּ
ש
י
ל
ע
ד
לעכט דערציילונגען
אויס דער צייט פוֹן ישו הנוצרי,
צ
טיקלען אין פאַרשיידענע
ייטשריפטן ,ו-ואו' צוזאַמען מיט די .העלדן פון דער

וי

חדער אידישער

קעמפפער",

אידישע פאָלק" ,די צוקונפט",

/דאָס

חדאָס

נייע לאַנד? א .אַנד .,געווען מיטרעדאַק:
טאָר פון די ערשטע זמ"ב פון דער גרן:
פע חיונגע?--חיוגענד? און חליטעראַטורײ{-

יעזוס?דראַמע װערט

געשילדערט

2

זאָס

לעבּן אין ארץ.ישראל אונטער דער רױי:

מישער הערשאַפּט ,די פּסיכאָלאָגיע פון
פּאַרטײען,
פאָלק , די פאַרשײדענע

די נאַטור; אין דעם בּוך גײט אויך

| |

+ 9

אַריין
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א קליײנער

עסקיז איחנן בֹּן אַ קאַנקאָרדאַנציע פהוּןנך מיט אאַיבּער= -

זכריה"  --אַ נייע אינטערפּרעטאַציע

פון

דער מעשה מיט יוחנן דעם טויפער און
שלומית (טאָלאָמעע) ,די לעצטע יאָרן אַ
מיטאַרבּעטער פון קדעם טאָג" ,װאו ער

האָט פארעפנטלעכט איבּער  002דער? 
ציילונגען ,װאָס זיינען נאָך אין בּוֹכפּאָרם

זעצונג פון די ווערטער אין יידיש (ער=
שינען בּלויז די אותיות א--ב) און חספר
המלים או ערוך הקצר"  --אַ תּלמוֹדיש
ה-אַנטװערטערבּוך ,אַנטהאַלט  8טוזנט
װערטעױ פון ש"ס בּבלי ,ירושלמי ,תּר+

גום אונקלוס ,מדרשים ,זוהר וכדומן ,אי

ניט אַרױסגעגעבּן ,האָט אויך אָנגעשױיבּן

בּערגעזעצט אין העבּרעיש און אין ייריש.

פּאַרן פ"ג ,אידיש" אַ מאָנאָגראַפיץ אי:

אַ קליין װערקל

בּער

אַרטור

שניצלער -- .איינער פון

אוֹיך פאַרעפנטלענט

אקצור כּללי הדקדוק" (אַרױסגעגעבּן צו+

די בּאַגאַבּטסטע יונגע יידישע פּראָזאַיקער
זאַמען מיט ראָמס סידור חחנוך תּפלה")
אין צמעריקע ,צייכנט זיך אויס מיט דער  .און אַ גאַנצע ריי בּאַמערקונגען צו פרעמ=
פאַרשײידנאַרטיקער גאַלעריע פון די טיפּן דע ספרים ,למשל ,צום חיתרון לאדם"
אין זיינע װערק ,סיי פון דער אַלטער פון זיין פריינד .אדם הכּהן א .אַנד .אין
יידישער היים ,סיי פון דער נייער סביבה
|
כּתב:יד :חשמות גרדפים?,
חכמי ישראל באמריקאן קלמן צבי (מרמר)
אין אַמעריקע ,סיי פון דער היסטאַר:
אין א,ידישען רעקאָרד" פון ,6191 4/6
שער פאַרגאַנגענהײט ,מיט אַ פיינעם חוש

פּאַר דער גאַטור און דעם לעבּן פון דער *
גרויסער שטאָט ,וי אויך פאַר דער פּסי=
כאַלאָגיע פון דער מאָדערנער ײדישער
פרוי (אין זיין ראָמאַן קאויפן װעג? ---
אייגעם פון זייגע בּעסטע װערק),
א .גלאַבֿץ ,אין ,פ .א .ש,9 ,1291 ,",

בקע=ר
חאָגעם יצח

(י"ה אדר ב'

) געבּ .אין ווילנע,
-- 04
| געלערנט בי דעם שטאָט:מגיד ר' װעל..
וועלע ,אַדאַנק זיין גרויסער קענטשאַפֿט

חאַשקעס משה (1--0381וא.)6091 51/

געבּ ,אין ווילנע (אין בּיכאָוו ?) ,געלערגט .
אין פאַרשײדענע ישימות ,אויך אין דער
װאָלאָזשינער ,גלייכצייטיק זיך אָנגעהױבּן
אָפּצוגעבּן מיט השכּלה און איז אַװעק קיין
זשיטאָמיר; וואו ער איז אָנגעקומען אין
דעם *5טן קלאַס פון דער ראַבּינערשול
אונטער דער השגחה פון ח .ז .סלאָנימ=
סקי - ,אינגיכן אָבּער .געמוזט די שול
פאַרלאָזן .,אַװעץ

קיין -אָדעס ,שפּעטער

געלעבּט אין מאָסקװע ,וואו אויסגעשטאַ:

אי דיקדוק צו  22יאָר געװאָרן בּעל | :נען דעם גירוש ,דאַן אין פּעטערבּורג ,רי+
מגיה אין שמואל:יוכף פינס דרוק

און

געדרוקט פֿילאָלאָגישע אַרטיקלען אין
חהכּרמל" ,אין  8יאָר אֵרוֹם אַריבּער
אַלס בּעל:מגיה אין דער בּאַרימטער

דרוקעריי פון האלמנה והאחים ראָם ,אין
קאָרעגיינדיק ניט נאָר רבּנישע ספרים,

נאָר אויך השכּלח:בּיכער ,זיך בּאַפריינ:

גע ,װאַרשע א ,אַנד ,האָט זיך בּאַטײליקט
אין דער העברעישער פרעסע און פאַר?
עפנטלעכט אגַאַנצע ריי װערק אין העבּ? /
רעיש ,װי :חנטעי נעמנים" (שירים און
מאמרים ,װואַרשע  ,9681זײז 5ײ9ה),פּרחים"
( ,9681אָדעס ז"ז  ,)08זנבל וכגור" (שירים,
אָדעס ,)1781 ,זצפּור דרור" (שירים און.

סאַטירעס אויס דעם יידישן לעבּן ,אָדעס.
דעט מיט די גרויסע משכּילים פון זיין |
דור 1981 .,אױיסגעװאַנדערס קיין שיקאַ-
 ,2ז"ז  ,)64חקול התּור" (שירים און
גאָ ,ואוו ער האָט געדרוקט זיינע צוויי  .אדעַרציילונג ,אויס דעם סאָציאַלן לעבּן
ל!עבּנסװוערק :אעורך המלים והפּתרונים" - --פון די יידן אין רוסלאַנד ,פּט"בּ .5781

-

חאַשקעס ---חזן
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ז"ז  ,)631זמחט בּבשר החי" (סאטירישע
שירים,

װאָס שילדערן

דאָס לעבּן פון

1142

יונגען אָדער צעהן מײיל פון אדעס
בּרענט דער גיהנום" (אָדעס;)2781 ,

חליעדער פונ'ם הערצען"  --פון װעלכע
ז"ו  ,)631חספר היומי? (טאָגבּוך פון
איַידישן ליטעראַט אין רוסלאַנד פון די
יאָרן  ,18--0381אין פערזן ,פּט"בּ ,1881

שע פּאָגראָמען (קראַקע ;)8881 ,חדי ין?

ז"ז  ,)291חכּוה היונק" ,חזה לעמות זה",

אײניקע װערק

אײניקע זיינען אַן אָפּקלאַנג פון די יידי

דענע" (?) ,חערצעהלונגען" () א .אַנד,
ער האָט אויך געשויבן

אברבנאל" ,חכל שירי משה ח( ".ואַר.
וי טעסמסצעת ,עואססקמט,
1
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זדמעות
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שע,)3981 ,
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מאת משה בּן יעקב שאַח-סעק" ,אַנט| +
סצח1ס)אין רוסיש,

8ססמזי (מאָסקװע ,)2981 ,האָט איבּער:

האַלט אויך שירים ,װאָס ח .זאָל האָבּן
געשריבּן לכתּחילה אין רוסיש ,צ"א אויך
אַ שיר װעגן דער גרויסקייט פון דער
אאַז"וו , האָט זיך מפרנס געווען דער?
רוסישער שפּראַך און דער ניטװענדי:
הױפּט דערפון ,װאָס ער פלעגט אַרוט;
:
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היבּורים,
קייט {פאַר יידן זי צוֹ לערנען (פּט"ם.,

געזעצט אויף רוסיש גרעצס געשיכטע

,6

ז"ז  ,)362ער האָט אויך געשריבן,

דערהױפּט שירים ,אין די יידישע אויס+
גאַבּן ,וי חקול מבשר" (אויך די בּיאָגראַפיע
פון זשאַק אָפּענבּאַך ,)73--43 ,1781 ,חקול

לעם" ,אדאָס יודישע פאָלקסבּלאַט" ,עהוין:
פריינד" ,חװואַרשעװער יודישען פאַמיליען:
קאַלענדאַר" תרנ"ד אאַ.נד ,,אויך א"פ
חאַשקע די וילגערקע .אין בּוכפאָרם
אויף יידיש האָט ער אַרױסגעגעבּן :ואל

העדרים--אויפרוף אַן אַלע טרייע יודישע

קינדער" (פּרעסבּורג ,)3681 ,חספף אל
העדרים השני  --דער צווייטער אויפרוף 

אַן יודישע קינדער; דאָס ספר איז גע:

געפירט אגַאַנץ בּרייט לעבּן ,בּאַזוכט די

װאַרעמבּעדער ,געגאַנגען אָנגעטאָן װי אַ
פראַנט און געהאַט אשַלעכטן שם אין
די ליטעראַרישע קרייזן ,דורכגעמאַכט .
סקאַנדאַקן מיט דעם רעדאַקטאָר פון .

8ת 02008 לאַנדױ ,מיט יתודה:לייב גאָר;
דאָן א .אַנד( .אַקעגן:זשע

געוען

בּאַ:

פריינדעט מיט מ ,מ .דאָליצקי) ,און דאָס

איז אפשר די סיבּה ,װאָס נאָך זיין טוט
האָט די יידישע פּרעסע אים ניט געוויד?

מעט קיין נעקראָלאָג אַפילו געשטאָרבּן -

איז ער אין פּט"ב נאָך אַ לאַנגער קראַנק;

הייט ,איידער סיאיז פאַרטיק געװאָרן פון -

שריבּען דאַמיט דער יוד זאָל וויסען זיך
און זיינע קינדער מציל צו זיין פון די
גוישע פיהרונג" (לעמבּערג .; )9681 ,חדער

דרוק זיין בּוך חדמעות עצורות" ,װאָס
איז נאָך זיין טוט פאַרקויפט געװאָרן
אויף מאַקלאַטור ,בּלויז עטלעכע עקה
זיינען פאַרבּליבּן אַלט יקר:חמציאות,

ערנסטע ,אויך סאַטירישע; דאַצו איין
ליד חדער ליטװאַק" ריכטיג חאַראַקטע:
דא |ַנציג"
בן יעקב
ריזירט פון משה
(אָדעס ,דרוק מ ,א .בּעלינסאָן,9681 ,
ז"ז  ;)84חדיא ליטוועטשקע ,פערשיי+

דו רבּניו וסופריו ,ח' א;.
ח : .ליפפא.,
קאסף המזכיר" ,ז"ן  {385 ,56צײטלין ,אקרית

ליטװאַק ,פערשיעדענע יודישע ליעדער,

דעגע יודישע ליעדער דאַצו איין ליעד

חדיא ליטוועטשקע" (אָדעס ,דרוק ל ,ני:
טשע ,0781 ,ז"ז  ;)24חאדעסער וואוילע

ספר"; לעאָ װוינער |- ,ע ,זיז  71--:601ט0/צ,008
,4

,14/

ז"ז 251 --- 32

ש ,װינער,

רשימה;

ד"ר מ .פּינעס611018111 646 21 610/216111 ,
בּיבּליאָגראציע,
6ס,

חון חיים-אריה 4ע-- 3681 51/
) געבּ .אין אַמדור ,גראָד

נער געגנט .געלעױנט

אין חדרים אוך

-

/
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חזן  --הײמסאָן

גראָדגער ישיבה ,אונטער דער השפּעה פאָרן יידישן טעאַטער אין וילנע אי
פון דער יידישער ליטעראַטור ,דער| :בערגעזעצט אייניקע אָפּערעס און אָפּע:
הױפּט פון א .מ ,דיקס ביכלעך .,צו  | 41רעטן ,װי ,די ווייסע ליליע"; ,די נאַכט .
יאָר פאַרלאָזט די ישיבה ,אויס נויט גע:
| = װאָרן אַדאָרפסמלמד און .אויפן ישוב
ף
געלערנט דייטש ,רוסיש מיט דער היל
0
|
|פאַוסט",
|
! פבוּןלאָשטײנס גראַמאַטיק און פּאַפּירנאס  .חײימטאָן מלנר= 9881( .
לערנבּוך .,שפּעטער אויך פּראַנצויזיש,
) געבּ .אין נאַצע ,אקַליין שטע
פון ליבּע" --.פון װאַלענטינאָוו ,ײגראַף

לוקסעמבּורג" און ודי {פריילעכע אלמנת"- ,

לאַטײן,

זיך פאַרפולקומט אין .

גריכיש,

טעלע לעבּן אײישישאָק ,ווילנער געגנט.,

מאַטעמאַט יק 5881 .אַװעק קין װאַרשע |וואו איר פאָטער איז געווען רבאָנצוקומען אין אוניווערסיטעט ,אָבּער
=צוליבּ דער צו יענער צייט אֵיינגעפיר?
טער פּראַצענט:נאָרמע געמוזט דערויף

יאָר געבּליבּן יאתַומ?,
ג!עפאָרן

צו 2

איז זי אַריבּער*  /

מיט דער מוטער

קיין יעוויע,

וואו זי אין פון  6יאָר בגּיעזגאַ8נגען /

מוותּר זיין ,ווייטער געווען לערער אויף  .אין חדר ,דורכגעהאַט גאַנץ תּנך און /
קאָנדיציעס;  ,3981װען סאיז אַרֹיס געלערנט זעין יעקב" 7981 .זיך בּאַזעצט
דער פאַרבּאָט אויף דעם ניט רעגלאַ -מיט דער פּאַמיליע אין װילנע ,צו .81
|מענטירטן פּריװאַטאונטערריכט ,אויס :יאָר געענדיקט די מאַריענגימנאַזיע אַלס
געהאַלטן דעם עקזאַמען אויף לערער עקסטערן ,דאַן  2יאָר שטודירט אין.
און

געאַרבּעט אין גראָדנער

| שוֹלן ,זינט 0091

חחדר מתוקן",

יידישע

 --אין דעם גראָדנער.

2

זיך בּאַזעצט אין.

בּערן פילאָסאָפיע,

דייטשע .ליטעראַטור,

אַלגעמײנע געשיכטע
עקאָנאָמיע , אָבּער

און פּאָליטישע

צוליבּ

מאַטעריעלע.

ווילנע אַלס לערער פון העבּרעיש אין
כַּהֲנס גימנאַזיע ,זינט  6191לערער פון

אומשטענדן געמוזט איבּעוררייסן דאָס
שטודיום און צוריקגעקומען קיין ווילגע,
געגעבּן פּריװאַטע לעקציעס פון אַלגע+

-שפּראַכפאָרשונג (צ"א ועגן דער טאָנ.

- 5191אָנגעהױבּן צו אַרבּעטן אין דער

העבּרעיִש און אויך פון אַלגעמײנע געגנ:
שטאַנדן אין ד
העערבּרעישער גימנאַזיע | מיינע לִימוֹדים און סטענאָגראַפיע ,בּיז
| אינ פון .ד"ר יוסף עפּשטיין .האָט פאַר? -אָקטאָבּער  4191געאַרבּעט אַלס סטענאָל /
יעפנטלעכט אייניקע אָפּהאַנדלונגען--דער?  -גראַפּיסטין  אין װילנער  -שטאָטראָט| . ,
ה!ױפּט אױפֿן געביט פון העברעישער א|ויך אויף אייניקע  צוזאַמענפּאָרן ,מאַי
שער

פערזנמאָס אין העבּרעיש  --אין

קינדערהיים פאַר די קינדער

פון די

און .בּיבּל ק=ריטיץ  -פאַרטריבּענע און אַנטרונענע ,דאַן ארי

זוהשלח" ,תּרג"ח)
(ימבוא לחקר התּורה"  --אין זהשלח",
= ,)01--{ ,4אַרױיסגעגעבּן אזַאַמלונג

בער אין די נאָרמאַלע יידיש:וועלטלעכע
פאָלקסשולן ,זינט אַװגוסט  2291לערערין -
פון איבּערגעזעצטע שירים א"ט זנגינות"  אין דער יידישער גימנאַזיע פון סאָפיץ.
(ווילנע ,)1291 ,ואר סגײען אַרײן גורעוויטש .די ליטעראַוישע אַרבּעט
| איבּערזעצונגען פון א .רייזען ,מאָריס  -אירע ,אָנגעהױבּן  0191אין א .ליטווינס.
זלעבּען און װיטענשאַפטײ מיט איבּער.+
ראָזענפעלד ,מ .װאַרשאַװסקי ,שפ.רוג,

פון פאָלקטלירעו און דערהײפּט פון איי| - :זיכטן פון דער פּראָפעסיאָנעלער בּאַװע -
| ראָפּעישע דיכטער .צונויפגעשטעלט אין גונג ,פרויען-בּאַװעגונג און קולטור-בּאַ:

בַּוך
נא
ערעריִש
 -הלעבּ

פון קאָסמאָגראַפּיע- .

וועגונג ,איז פאַרבּונדן מיט איר פּעדאַי
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היימסאָן  --חילינאָװיכשׂ

גאָגישער טעטיקייט ,זי האָט זיך בּאַטײ:

גאָנע" --פון סאָפּאָקלעס און פאיפיגעניע

ליקט אין דער קאָמיסיע פאַר יידישע

אין אוליס" --פון אויריפּידעס (דערז ,פ"ג,

לערנבּיכער ,קינדער :און יוגנט:ליטעראַ:

פאַרפאַסט .אַ אַריגינעל

,)5291 -- 0291

לערנבּוך חפיזישע געאָגראַפיע"--אין  2טי.,

טור בּיים קאָמיסאַריאַט פאַר פאָלקסבּילדונג
פון דער ראַטנמאַכט אין ווילנע  - ,9191פאַרן :3טן און :4טן לערניאָר ,א"ר פון
אין דער רעדאַקציאַנעלער קאָלעגיע פון אַ לערערקאָמיסיע און סטיליסטיש  --פון
דעט בּאַנייטן קינדערזשורנאַל חגריניגקע
ז .רייזען (פ"ג ציש"א ,0291 ,אויסגע?
בּיימעלעך" צון פון דעם יוגנט:זשורנאַל האַלטן אַ ריי אױפּלאַגעס) ,איבּערגץ=
חחבר" די גאַנצע צייט פון זיין ערשיי= זעצט  --צום טייל א"ר פון ז .רייזען--

(נען

(סעפּטעמבּער

--0291יולי

,)2291

וואו פארעפנטלעכט אַַריי נאַטורװיסג?
שאַפטלעכע און בּעלעטריסטישע אַרטיק2
לען ,איבּערגעזעצטע און אָריגינעלע ,װאָס

זיינען צום טייל אויך אַרױס אין בֹּאַזונ?
דערע בּיכעלעך ,װי :חמאַכט זיך אַלײן
אגַערטעלע" (פ"ג פון צענטראַלער יידי:
שער שול;אָרגאַניזאַציע אין וילנע),
זחאין דער שליסלבּורגער תּפיסה"י (װעראַ

פיגנער,

לודמילע

װאָלקנשטײן,

חיים

ק ,פּ ,יאַגאָדאָווסקיס אזומערדיקע אַרבּעטן

אויף נאַטורװיסנשאַפּט"--אין  2ט ,,בּאָ:
0

טאַניק און זאָאָלאָגיע,

)

חילינאָויטש בָּ(9881-- .

געבּ ,אין לאָמזשע,

וואו

זיין פאָטער,

אַ תּלמיך מובהק פון ר' ישראל סאַלאַנטער,,
איז אַלענגערע צייט געווען ראש:ישיבה,

געשמט אויך אַלס דרשן ,פון צײט צו
צייט אַרומגעפאָרן אַלס משולח .פון 4

גערשקאָװיטש) ,חדי לעבּעדיקע פאָטאָ?

יאָר אָן געלערנט אין חדר ,צו  01אַרײן

גראַפיע" ,אמיין רייזע צום װאַטערפאַל
ניאַגאַרע" --פון ס מעטש ,אאינט לאַנד

פאָטער האָט דאַן איבּערגענומען די אָנ

פון

פירונג) ,געפאָרן צום גערער רבּין ,זיך

פון אייז און נאַכט",

דפרּוםאָ2לוס?,

חדי אַנטדעקונג

?דער קליגער לאַנג;

אויער"  --פון טשאַרלס ראָבּערטס ,אַ

אין דער מאַקאָװער ישיבה (ואו דער
געגרייט צו היתר:הוראה

טשעווער

בּיים סאָכאַ=

גאון ר' אברהמעלע

א ,אַנדי

קינדער:מעשחלע פון סאַשע טשאָרני (אַלע

דאַן זיך גענומען צו וועלטלעכע לימודים.

פ"ג עדי נייע יידישע פאילזקס?שול" ;

פון

אין

צוזאַמען מיט ש ,בּאַסטאָמסקי צונויפגע?
שטעלט אַן א"בּ:בּוך (א"ר פון  לאעַרער?
קאָמיסיע) און אכַרעסטאָמאַטיע א"ט
חלעבּעדיקע קלאַנגען"  --אין  3ט ,פאַר
די ערשטע  2לערגיאָרן און אַ כרעסטאָ:

מאַטיע פאַר די עלטערע קלאַסן א"ט.
װדאָס נייע װאָרט?--מוסטערן פּאַר ליטע:
ראַטורװיסנשאַפּט  --אין  3ט( .עפּאַס,

ליריק און דראַמע) ,פאַרן  3ט .צוזאַמען
מיט בּאַסטאָמסקין איבּערגעזעצט פראַג;

און צוליבּ די שרעקלעכע

רדיפות

דער פאַנאַטיש פרומער היים  5091אַװעק
קיין בּיאַליסטאָק ,וואו געװאָרן אַןְ עק2
סטערן ,זיך גרייטנדיק אויף אַפּטייקשַ
לער ,זינט  0191אין װאַרשע ,אגַעוויסע
צייט

געאַובּעט אין אגַעשעפט

פוֹן דאַל

מענהיט 2191 ,אַרײן אַלס מיטאַרבּעטער
אין ;מאָמענט" ,וואו פאַרעפנטלעכט סיים?

בּאַריכטן,

זשוױנאַליסטישע

אַרטיקלען,

בּילדלעך אד"גל אויך א"פ בּן:אדם ,בן

מענטן פוֹן די קלאַסישע טראַגעדיעס | ציון ,חילי , בּן:צח , מיטאַױבּעטער אויך
דער געשמידטער פּראָמעטעוּס"  --פון פון ווילנער צצייט" און לעמבערגער
אַיסכילאָס ,יקיניג אוױידיפּוס" און װאַנטי:

װטאָגבּלאַטץ,

1147
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חנן בדחן ( )91 .. -- 481 ..האָט חסירישע ספרים ,האָט דעבּיוטירט מיט.
געלעבּט אין סמאָרגאָן ,ווילנער געגנט ! ,אַ בּילד טראַטװעס" אין דער זטעאַטער=

וואו ער איז אַחוץ בּדחן געווען אויך אַ
קלעזמער ,אַ משורר בּיים חזן און ,בּשעת
סזיינען ניט געװען קײן שמחות ,וי

למשל אין די טעג פון ספירה ,זיך אויך
פאַרנומען מיט

אויפן פּנים

שוסטעחיי,

וועלט" ,8091 ,דערנאָך פון צייט צו
צייט זיך געדרוקט אין פאַרשײידענע

יום=טוב:בּלעטער און צייטונגען
בּוכפאָרם

אַרױסגעגעבּן:

אין

עדער פּױלי

שער רבּי  --פּאָעמאַ אין פּראָזאַי אין

| האָט ער אויסגעזען זײער מגושמדיק,
מיט אַן אױסטערלישן ,מסתמא אַמאָל

פֿאָנעטישער אָרטאָגראַפֿיע ,װאָס זאָל
איבּערגעבּן דעם פּויליש:יידישן דיאַלעקט

מיט אַן

(פ"ג עאייגענס" ,װאַרשע ,1291 ,ז"ז )46

אוירינגל דערינען ,ער האָט אַרױסגעגעבן

אוֹן אַזאַמלונג בּילדער און דערציילו?

איער

אָפּגעפרוירענעם

אייניקע זאַמלונגען

און

פון זיינע בּדחנישע

| גרצַמען ,װי :חשאו זמרה ,.מעלאָדיען..
לידער ,,,א) ליד פון דיא בּליבּטע געלט
מיט דיא גידריקטע װעלט.

א ,ה .קאַצענעלענבּויגען ,7781 ,זיז ;)61

חשיר נחמד

אָדער די ריינע גשמהא
די ליד װי די נשמה

טענעט מיט דעם מלאך" ( ,7781ז"ז ;)44

ישׂירי חדוה,

דרייא נייע לידער .,צום

זינגען מיט מעלאַדיען :א) מיט דעף
עפיל בּוים ,בּ) פון דער פאַלשער וועלט,
װי מען

חפץ אליחו (אַרום --- 5881

 )3ליד פון |

דיא זאָנציקעט (זאָגען שירעם)" (ווילנע,
א) דיא פאָרעדע,,,

גען א"ט עאונטער שטילע הימלען" (פ"ג
בּרידער לעװין:עפּשטײן ,װאַרשע1291, , /
|
|
ז"ז ,)221

נאַרט אָפּ אקַלױזניק

שידוך" (ווילנע ,הלל דװאָרזעץ,
זיז ,)23

אין אַ

,4781
-

) געבּ .אין ריגע (?) ,אין אסַוח?
רישער פאַמיליע ,בּאַקומען אַיידישע
דערציונג ,האָט ער בּאַװכט די רעאַל:
שול און געענדיקט דאָס פּאַליטעכניקום
אין ריגע ,אַלס סטודענט צוגעשטאַנען

צום זבּונד? און בּשעת דער ערשטער
רוסישער רעװאָלוציע געווען טעטיק אין

דער פרייהייטס בּאַוועגונג פון
טישן קאַנט ,שפּעטער האָט ער
דעם יורידישן פּאַקולטעט פון
אוניווערסיטעט ,וואו ער איז

דעם בּאַל:
געענדיקט
מאָסקװער
נאָך ערב

דער מערץ-רעװאָלוציע געווען פּריװאַט?

ש ,װוינער ,רשימה14 ,

דאָצענט פאַר ציווילן רעכט ,אַרום 8191

חסיד ,דער (י" 3אב --2981
) פּסעװודאַנים פון דוד תּאומים,
| געב ,אין פּולטוסק ,פּױלן ,אין אחַשובער
חסידישער משפחה .בּיז  31יאָר גע
לערנט גמרא מיט תּוספות ,דערנאָך זיך
פאַראינטערעסירט מיט דער העברעישער +

איז ער אַריבּערגעפאָרן

קיין אוקראַיִנע

און איז געווען פאָרזיצער

פון רױטן

קרייץ אין קיעוו (האָט בּשעת דער ראַטנ=
מאַכט אין ליטע און װײסרוסלאַנד .--9191
אויך

בּאַזוכט ווילנע),

געווען איינער

ליטעראַטור ,אָנגעהױיבּן צו לערגען תּנך ,פון די אָרגאַניזאַטאָרן צו ואַמלען די
מאַטעריאַלן פון די יידישע פּאָגראָמען.
זיך בּאַקענט מיט דער אײראָפעישער
ליטעראַטור,

אונטער דער וירקונג פון

די חסידישע מעשיות ,װאָס ער האָט
זיך אָנגעהערט בּײי די שלש-סעודותן

און .מלווה:מלכּהס אין עלטערנחויז ,זיך

אויך אגַעוויסע צייט אָפּגעגעבּן

מיט

אין אוקראַינע

0

9191

אוֹן איז

אָנהײבּ

אַװעק קיין בּערלין און דאן קיין

אַמעריקע,

וואו ער האָט אטַײל

פון די

דאָזיקע מאַטעריאַלן אויסגעניצט אין
זיין אַרבּעט זפּאָגראָם געשיכטע ' --9191

הע
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 .,,'0פון וועלכער ס'איז אַרוֹיס בּלויז
דער בּ 1 .אדי אוקראַינישע שחיטה אין
"91

(פ"ג חעדיוקײישאַנעל קאָמיטע פון

אַרבּײטער

רינג" ,נ"י ,1291

ז"ז ;582

דאָסזעלבּע אויך אין ענגליש) ,האָט אויך

1150

געלענט העבּרעיש און דייטש21 ,
אויסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע ,געועזן
פאַרװאַלטער פון דער תּלמוד:תּורה אין
סיראַקוז ,זינט  2091געװעזן .לערער אין
דער איסט?בּראָדװײער תּלמוד:תּורה אין

געשריבן אַרטיקלען אויף סאָציאַלע און
פּאַליטישע טעמען אין פאַרשײידענע צייט?
אין הצפירה" ,תּר"ן ,קאוצר הספרות"
און אין די אַמעריקאַנער העבּרעישע
שריפטן ,צ"א אין /דעם פריינד" (דעם
אָרגאַן פון דעם װאַרבּעטער?רינג") - --1291 ,צייטשריפטן ,אַרױסגעגעבּן אין בּוכפאָרם
מזכרונות העיר כּבשן" (שיקאַגאָ,)8981 ,
 ,4ששפּעטער איז ער צוריקגעקומען
פון אַמעריקע און אגַעוויסע צייט גע:
װַבּית האצר" ( )2091אאַז"וו ,אין יידיש
אַרבּעט אין װיסנשאַפטלעך = טעכנישן
איבּערגעזעצט גאַנץ תּנך ,װאָס איז
נ"י,

סאוועטישער

בּיוראַ פון דער

פאַרטרע=

טונג אין בּערלין,

חפּץ-טוומאַן מלכּה(ש/פו --6981
( = אין אקַליין דערפל
כייטשע ,װאָלין ,וואו איר פאָטער ,בּרוך
חפץ ,אַ קרוב פון דעם װעלעדניקער
צדיק ר' ישראל:דוב ,האָט געהאַלטן אַ
פּאָסעיסיע .יידישע דערציונג בּאַקומען בי
פּריװואַטע לערער ,אַלגעמײנע בּילדונג--אין

אַ רוסישער מיטלשול 0191 ,אַװעקגעפאַרן
קיין אַמעריקע,

זיך בּאַטײליקט אין דעם

ענגלישן אַנאַרכיסטישן זשורנאַל מזזג/א
{(שיקאַגאָ ,)4191 ,פאַרעפנטלעכט דערציי:

לוֹננען און לידער ,צום טייל פאָלקסטימ:
לעכע און

הומאָריסטישע ,אין

/דעם

פריינד" ,קינדער:דערציילונגען און קיג:
דער:מעשהלעך אין ;דער צייט" א"ר פון
דוד פּיגסקי ,אין חקינדער:לאַנד" ,אַרױסגע:
געבּן פון אַרבּעטער:רינג ,און אקינדער:
זשורנאַל" א"ר פון ש ,ניגער ,בִּיז 4291
געווען אַ יידישע לערערין אין מילװואָקי,
שטאַט װיסקאַנסין,

יי=ם
חרהם
חרל"פּ אב
(א' כּסלו' )6191 /1/--2681

(הײמאַן)
געם.

אַרוֹיס צוזאַמען

מיט דעם אַריגינאַל:

טעקסט אין 2191
שינג קאָ ,".נ"י,
מיט אָנמערקונגען
אויך זיינע אַ הגדח

אין /היבֹּרוֹ פּאֲבֹּלי=
אויך חהגדה של פּסה?
אין יידיש (פאַרהאַן
מיט ענגלישער איבּער?

זעצוגג).,
חכמי

|
ישראל

בּאמריקא ,ז,25 .

(1-- 665ש)07 52/
| חָרַ"שׁ יעקב 1

האָט' געענדיקט

די

ראַבּינערשול

אין

זשיטאָמיר ,זיך אויסגעצייכנט מיט זיינע

פעיקייטן און שאַרפן קאָפּ ,צואַמען
מיט די יונגע" אורי קאָװנער ,אברהם
הרכּבי א .אַנד ,זיך בּאַטײליקט אין דער
פּאַלעמיק ,װאָס איז איגמיטן די 06יקער-
יאָרן אָנגעגאַנגען אין דער העבּרעישעף
ליטעראַטור קעגן די פאָרשטײער פון
|דעם אַלטן דור השכּלה  :שריפטשעלער '
מיט א ,ב .גאָטלאָבּער בּראש ,האָט גע:
שריבּן אַרטיקלען און דערציילונגען פון
יידישן לעבן אין להמליץ" און חקול
מבשר" ,אויך א"פ ח .געשטאָרבּן אין

אָדעס אַלס סטודענט פון דעם נײר

סישן אוניווערסיטעט ,

אין

װויסטינעץ ,סוּװואַלקער געגנט ,צו  6יאָר -
אַריבּערגעפאָרן מיט די עלטערן קײן
מאַריאַמפּאָל ,וואו זיין פאָטער האָט אים

געדרוקט סיפּורים

און אַרטיקלען

-

א .י .בּוכבינדער, ,דער קליינער כליבו'ניק",
וארשע ,6881 ,ז {523 ,א .פרירקין, :א .ב .גאָט*
לאָבּער און זײַן עפּאָכע" ,ז ;992 .אקול מבשר",
0

.

,312
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|חשמל .עקיבא אַרום -- 1481

יי

| העברי" ,זהשחר",

יי

ר

2213

אַלײן געשריבּן קאָפ 

 )81..,געב .אין בּוקאַרעשט אַלס זון .רעספּאָנדענצן אין די העבּרעישע צי*
פו
ן  גאלַעזער ,אַקענטיקע פיגור אין- .טונגען און אויך אין חקול מבשרי (למשל,ם
ע
ד
יידישן לעבּן פון בּוקאַרעשט אין | ,0781ז'  ,)81זיין הויז אין בּוקאַרעשט .
די -07קער און -08קער יאָרן ,איז ער געווען  .איז געווען אבַּית װעד לחכמים ,און י=
דער פאַרמיטלער פון דער' העבּרעישער
דער משפּיל ,װאָס  האָט בּאַזוכט בּוֹקאֵ.
השכּלה:ליטעראַטור אין רומעניע ,האָט
רעשט ,האָט געמווט געניסן פון ת--ס
געהאַט די הויפּט:אַגענטור פון חהמגיד",
.
|
גאַסטפּרײנדשאַפט,

מ|אַװיאָוו (טביוב) ישראל ח=יים
( --8581ב"א כּסלו  )1291געבּ ,אין דרויע,

ווילנער געגנט ,בּיי פאַרמעגלעכע עֹלי
טערן
 ,װעלכע זיינען אַריבּערגעפאָרן קיין

ריגע ,װען ער

| אויך ידי

לערנבּיכער

עמורה?הילדים",

ץמורה חסגנון" ,ץמבחר הספרות" אאַז"וו,

דער עױפאָלג פון די דאַזיקע בּיכער
האָט אים בּאַװואױגן צו פאַרלאָון דעם'

אַלט געווען צװיי  /מסחר און איבּערגעבּן זיך אינגאַנצן צו .

איז

יאָר ,און דאָרט האָט ער פאַרבּראַכט כּמעט  .ליטעראַטור 5091 .,איז ער געקומען קיין ,
זיין גאַנץ לעבן/ .,אַחוץ די יאָרן ,װאָס ווילנע אַלס שטענדיקער מיטאַרבּעטעף 
ער איז געווען פאַרװאָגלט אין דער פרעמד  -פון אהזמן" ,וואו ער האָט געשריבּן די
/
אויף דער עלטער ,האָט בּאַקומען אַגוטע  -פּאַליטישע אַרטיקלען ,דעם װעכנטלעכן
יידישע און אַלגעמײנע בילדונג בּיי פּרי:
פעליעטאָן א"ט קמענין לענין? א .אַנד/ ,,
װאַטע לערער ,געלערנט בּיי די פּראָמע - :אויך א"פ פײערמאַן . ,אין ווילנע אויך
סאָרן פון חיגער פּאָליטעכניקום האַנדלס ,געגוינדעט אַ טעגלעכע צייטונג פאַר
וויסנשאַפטן ,צו  81יאָר חתונה געהאַט,
קינדער ?החבר" ,וועלכע האָט אַרױסגע=
אָבּער אין עטלעכע װאָכן אַרום זיך געגט .,רופן אגַרויסע התנגדות אין ליטעראַרישע
= איז געווען א בּוכהאַלטער אין אַ האַנדלס :און פּעדאַגאַגישע קרײזן און זי האָט /
עקסיסטירט בּלויז  3חדשים ,אומבּר עבש
=הויז בּיז  03יאָר .דאַן אָפּגעדרוקט אַ פעל:
יעטאָן אין חהמליץ? און אין אינגיכן גענדיק ט--ס גאַנץ בּיסל פאַרמעגן .א
| בּאַקאַנט געװאָרן צװישן די העבּרעישע -פאַרבּיסענער און עקסטער העבּרעיסט,

ילעזער אַלס איינער פון די בּעסטע העב" ! װאָס האָט זיך דערלױבּט איבּערצונעמען /
רעיִשע פעליעטאָניסטן ,װאָס האָט זיך מיטן פאַרנאַנטן אלעולם לֹא טנפתּי את .
אויסגעצייכנט מיט דעם װיציקן שפּילטװו:

א"פ
עטי בּזרגון" ,האָט עדראָך
געשריבּן ועכנטלעכע פּעליעטאָנען אין

שפּראַך ,נ
גיעטפינענדיק

דער ווילנער אצייט"  ,6091זיך צוריקגע?

דיקן

טאָן

און פאַרשווענדעריש-רייכער

| האָט ער פאַרפאַסט

פאַר זיינע קיב

זיין כרעסטאָמאַטיע

|װעדן הילדים" ,װאָס האָט געמאַכט אַ
עפּאַכע אין דער געשיכטע פון די העב:
רעישע לערנביכער ,דאן

אַרױסגעגעבּן

קערט  8091קיין ריגע ,אָנהײבּ מלחמה.
געמוזט פאַרלאָון זיין היימישע שטאָט.,
אַריבּערגעפאָרן קיין מאָסקװע ,וואו ער
האָט איבּערגעזעצט

פאַרן

שטיבּל:פ"ג.

-אייניקע װערק פון אואיילד ,מאַרק טווען,
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דיקענס אויף העגרעיש .,נאָכדעם װי .די ערשטע סקיצע ײדער נאַשער"? אין
די בּאָלשעװיקעס האָבּן דערשאָסן זיין .װלאָדזער .טאַגעבּלאַט" 4 ,אַװעק קיין
זון! איז ער אַװעק קיין סאַמאַרצ .,צו  /אַמעריקע ,געדרוקט דערציילונגען אין
אָבּער אויך דער אידעם .

זיין איידעם,

דעם

ניו-יאָרקער

ײטאָג",

חדי

וװאַך?,

איז אינגיכן געשטאָרבּן ,און מיט גרויס
ך
מי איז אים געלונגען צוריקצוקערן זי
געבּלאַט" ,שװאַרהייט" ,אפיהרער" אוךן
קיין ריגע ,װאו ער איז געשטאַרבּן פון דערהויפּט אין דער פילאַדעלפיער װאי+
האאַַרצשלאַק -- ,פון זיינע פילאָלאָגישע דישער וועלט"י 8191-+7 ,סאָלדאַט
אַרבּעטן ,וועלכע זיינען געזאַמלט אין | פון דער אַמעריקאַנער אַרמײ אין פראַנק=
אײן בּאַנד זכּתבי י ,ח .טביוב ,קבוצת
רייך ,צוריקגעקומען קיין שיקאַגאָ ,גץ=
מ!חקרים בּעניני ספרות ולשון ,עם מבוא
שריבּן זעאַטער-רעצענזיעס אין זאידי=

זפּ .א .ש ,".חדאָס אידישע פאָלק" ,װטאַ=

וערכּו

על תּולדותיו

של המחבּר"

(פ"ג

,מוריה" ,בּערלין ,תּרפ"ג ,ז"ז  ,)643האָבּן

אאינטערעס פאר דער ידישער פילאָ:
לאָגיע :על המשלים והפּתגמים", ,היסודות
בזיארגון?

העברים
אין זמ"בּ

װערטערבּוך

(צוערשט

,הזמן" ,111 ,תּרס"ד)

געדרוקט
מיט אַ

פון העבּרעיזמען אין דער

יידישער שפּראַך (2ז"3ז ,)872--1חהיסודות

הסלאביים .בּזיארגון"

(צוערשט געדרוקט

אין ?השלח" ,תּרע"ד) ,װי אויך ,שמות
היהודים" ,אָבּער דער היבּשער וויסנשאַפט?
לנכער ווערט פון די דאָזיקע אַרבּעטן ווערט
געשטערט פון דער צו בּולט אַרױסשטעכנ?.

דיקער טענדענץ צוֹ דערנידעריקן די
יידישע שפּראַך און אָפּפרעגן איר נאַצי,

| אָנאַלע בּאַדײיטונג.
הקדמה

פּסעװדאָנים פון לייזער טאַלמינאָ:
וויצקי געבּ .אין סאָסנאָװויץ ,דאָמבּראָ:
ווער געגנט ,פּוילן ,בּאַקומען אגַוטע יידי:
שע דערציונג ,האָט ער בּאַזוכט די אָרש ,
טיקע רע:לשול .,בּשעת דער רוסישער
פרייהייטס?בּאַװעגונג צוגעשטאַנען צו דער
ציוניסטיש  5סאָציאַליסטישער בּאַוועגונג,

אַרום  2191אַװעק מיט די עלטערן קיין
אַמעריקע ,מיטגעאַרבּעט אין אעַנגלישעף

די דאָזיקע טענדענץ

פון אים רעדאַקטירטן

אָהײאָ .,שפּעטער ,אין נ"י ,געווען סעק=
רעטאַר פון דער רעדאַקציע פון דעם

ווערק פון אלעזר שולמאן חשפת יהודית:
אשכּנזית וספרותה" ,װאָס ס'האָט בּשעתּו
אַרוסגערופן שאַרפע אַרטיקלעך .קעגן אַזאַ
טאַקטלאָזױיקײט מצד ארַעדאַקטאָר פון נח
פּרילוצקי ,י ,צינבּערג א ,אַנד,

מאָלטשין משׂה (כי טבת -- 5981
קיעווער גובּ.,

טאַלמי ל( .שבט =3081

)

צייטונג אין אפַּראָװוינץ-שטאָט פון שטאַט

|האָט ער אױך אַרױסגעװיזן אין דער
צו דעם

שען

רעקאָרד"

א"פ

אַ .ווינטינפעלד,

זינט  9191ליטעראַרישער אויפזעער פון
די פּראָװינץ:אױסגאַבּן פון א,פאָרווערטס",
בּאַטײליקט אין דער מאָנאַטשריפט פון
די שיקאַגע +יונגע דיכטער ;איניינעם".

) געב .אין מאַקאַרעו,
דערצויגן אין טשערנ=

כאָו ,װאָלין; בּיז  31יאָר אין חדר ,דאַן

אין דער הײים געלערנט גמרא ,העב;
רעיש און רוסיש 3191 .,פּאַרעפנטלעכט

טאָציאַליסטיש:טעריטאָריאַליסטישן זשור;
נאַל פאונזער װאָרט" ,6191 ,נאָך דער

מערץ:רעװאָלוציע' געקומען קיין רוסלאַנד,
(מיטגעאַרבּעט אין דער טעגלעכער צי=

טונג פון די װפאַראײניקטע"--דער קיע:
ווער חנייער צייט" ,דורכגעמאַכט אַלצ 

גילגולים פון די חפ;:ראייניקטע" בִּין זי
ער צונויפגיסונג מיט דער רק"פּ0291 ,
ווידער אַװעק קין אַמעריקע ,רעדאֵק?
טירט די מאָנאַטשריפט ,אויפבּויז ,אַרױס?
געגעבּן אין נ"י  3291--2291דורך דער
()73
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אַמעריקאַנער פאָרשטייערשאַפט פון י.י אין פרויען-:פערסאָנאַל האָט .ט ,לכתחילת -
דישן געזעלשאַפּטלעכן קאַ :געשפּילט פרױענראָלן( .אויך זיין פאָטער -
רוסלענדישן יי
מיטעט צו העלפן די צגעליטענע פו .הָאָט אין יענער צייט געהאַט אשַייכות -
צום טעאַטער און האָט אפילו פאַרפאַסט -
פּאָגראָמען (װייִדגעזקאָס")  --מיטן ציל
טעאַטערשטיק ,װי חדי אינקויויציע",
| אפּצוטפינלען די פּאַקטן און אויפצוקלערן.
פיּראַבּלעמען פון .דער קולטורעלער .יאדי בּיאָגראַפיע ראָטשילד") .שפּעטער איז
טי אין משך פון אייניקע אאָרן געווען
אוןװוירטשאַפּטלעכערא*ויפבּוי:און הילפס?

! אַרבּעט אין די סאָװועטישע רעפּובּליקן".

דירעקטאָר פון יאיַדישן

טעאַטער

אין

שיקאַגאָ (פילאַדעלפיע ?) 2981 ,זיך בּאַ:
לעצטנס אמַיטאַרבּעטער פון דער /פרי=
יף קולטור? זעצט אין נ"י ,וואו ער איז יאָרנלאַנג
הייט" ,שרײיבּט דערהױפּט או
געזעלשאַפטלעכע און ליטעראַרישע טעמעס | ,געווען אײַגנטימער פון דעם
עלט ַשימה פון  515יידישע ז!פּיפּלס טעאַטער" און זיך בּאַרימט גע*
צונויפגעשט
אר
יכער און בּראָשורן ,װאָס זיינען אַרוֹיס |מאַכט אַלס איינער פון די בּעסטע ייךל,
בּ

יידישן

| = אין

רוסלאַנד

בּשעת

דער רעװאָלוציע

 ;22--7191( -אין קאויפבּוי",3291 ;3 ,2 ,

שע שוישפּילער,

|

אָבּער אַלס פאַרפאַסער

 .פון שונדפּיעטן פאַרלוירן דעם בּאָדן אַלם '

ערגעזעצט אָסקאַר אואיילדס  -קינסטלער און אויפגעטרעטן אין דער
 ,0איבּ
פאַרן נידעריקן .געשמאַק צוגעפּאַסטער
ץדער שלעכטער ריז" (שול:בּיבּליאָטעק?
אָפּערעטע און מעלאָדראַמע ,פון זיינע
פון זקיעווער פ"ג"9191 ,
טעאַטערשטיק ,װאָס געהערן אַלע צום
טאָמאַשעװסקי בּאָריס (-- 6681
געוויינלעכן אַמעריקאַניש:ניידישן שונד*
געבּ .אין זלאַטאָפּאָליע ,קיעווער גוֹבּ,
ע רעפּערטואַר ,איז בּאַזונדערס פּאָפּולער.
צו  5יאָר אָנגעהײבּן זיין מוזיקאַליש

קאַריערע בּיי זיין זיידן ,דעם קאַמינקער.
שטאָט:חזן ,צו 11

יאָר פאַרלאָזט דאָס '

געווען אויף דער גידעריק שטייענדיקער

יידישער בּינע זיין' אָפּערעטע װדאָס פינ=
טעלע ייד" (אַרױסגעגעבן אין װאַרשע
,)1

עלטערנהויז ,אַװעק.
קיין בּאַרדיטשעװ,
וואו געווען א

װאָס

איז מיט

אַ געװאַלדיקן
=

ערפאָלג געגאַנגען אין דעם יידישן טע:
אַטער פון דער גאַנצער װעלט ,פון זײ=
נע אַנדערע טעאַטערשטיק פֿאַרצײכנט

משורר בּיים בּאַײ /

ב .גאָרין אין זיין רשימה:

ירימטן חון ניסן .
בּעלזער .נאָן די

חעלילת דם

אָדער מנחם בּן ישראל" ( ,)7881װאַנאַכט

אין בּליקער סטריט אָדער דאָס אומגליקי

פּאָגראָמען  האָט
לעכע מעדכען" ( ,)3981זקעניג ריטשאַרד
זייַן פאָטער ,פּסח ט ,אַלס מיטגליד פון װעם
אַמי? דער דריטער" ( ,)4981חדער שװאַרצער
ע-ולם" .,,אױסגעװאַנדערט מיט דער פּ
יונגערמאַנטשיק" ( ,)1091זדער יידישער.
ליע קיין ניװײאָרק ,די ערשטע צײט
יענקי דודלײ ( ,)5091שדי לעמבּערגער
 האָט ט .געאַרבּעט אין פאּאַַפּיראָסנפאַבּ?יק איז מ-ויד אָדער דער נייער שטערן" (פאָלקס:
ריק ,און אין דער דאָזיקער פאַבּר

פאַר דעם .טיק ,)7091 ,ײדער מאַמעס קיגד" (דראַ?.
ש
געלײגט געװאָר .דער גרונד
ַמעריקאַנערין"

יידישן טעאַטער אין אַמעריקע מיט דער

|-

יקאָלדוניאַ?,

מע,

 ,)8091חדי שיינע א

(אַדאָפּטירט פון שעקספּירס חטיימינג און

אויפפירונג פון גאָלדפאַדע2נ,ס צוליבּ דוחק ודי שריו") ,חידיאנָיור=קער בּאָרדער"
יולי אָדער אַװגוסט 881
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{קאָמעדיע:דראַמע .,)0191 ,חדער משומד"
(אַדאָפּטירט פֿון הערמאַן רײיבּאַך) ,חדער
| פוילישער יידִיי (אָפּערעטע) ,אדאָס דאָרפס:
מיידל?  (בּאַאַרבּעטע אָפּערעטע) ,ידי

נשמה .פון מיין פאָלק אָדער .דער אונ.

גאַרישער זינגער" (אָפּערעטע;1191 ,
| אַרױס אויך אין דרוק) ,חדאָס פאַרבּלאָנ:
דושעטע שעפעלע" אַפּערע-,3 ,
חהימל און ערד און שװינדל" (מעלאָ:
סדראַמע  ,)4191די פּוילישע חתובנה"

(אָפּערעטע) ,זאַ שטיקעלע גליק אָדער

דער מזלדיקער בחור" (אָפּערעטע ,)5191

1158

לידער פון דער דאָזיקער מעלאָדראַמע,

ווי

אויך

זדאָס

פּינטעלע

יוד",

הן 0411 ,18|,מ ,זייפפערט ,אין זמ"ב ודי
אידישע בּיהנע?"; גאָרין  ,1/ז"ז  8511--651מיי
ניקעס ,סוכּות .בּלאַט .תּרפּ"א ,ז 9 ,ל .קאָבּרין,

?עראינערונגען" , ,זיז ,422---32

0

=מאָמסינסקי ש99 .ע= --

|)

געבּ .אין סעבּעזש ,װיטעבּסקער גובּי.,
אין דער פאַמיליע פון אַן אָרעמען קאַ:
ראָבּעלניק ,גענומען  אַן אָנטײל אין
חבּונדי,

אַלס קרוינישער

זיך אינטערעסירט

פאָלקסלערער

מיט דער יידישער

דאָס תּורהלע"
אָפּערעטע - ,)5191 ,שול און פאַרעפנטלעכט א"פּ ס ,גענריך
ח|דאָס צעבּראָכענע פידעלע" (אָפּערעטע - ,אין עדער יידישער וועלט"5191, , ש,
,)6191
זמזל טוב" (אָפּערעטע.,)7191 ,
ק;די חזנטעי" (, ,)8191מיין ווייבּ אין דער
קאָונטרי ,הוראַ!ֵי .,חדי לוסטיקע ייךל=
אדאָס אַלטע לידעלש" (,)9191
לעך",

א|ַן אַרטיקל צו דער כאַראַקטעריסטיק
פון דעם .ידישן פּאָלקסלערער ,וו

אויך אַרטיקלען אין סח?)  ,46:41088נאָך

דער אָקטאָבּעררעװאָלוציע אַריבּער אין
דער רק"פּ ,גענומען אַ נאָענטן אָנטײל

חדאָס מוזיקאַלישע שטעטלי ( ,)0291חדער
גאָלדענער פאָדעם" ( ,)2291שטויזנט און
איין נאַכט" ,עגרינע קווניע? א .אַנד,
האָט אויך געשריבּן חדיאַלאָגן" (אין חט:

סקווע ,רעדאקטירט דאָס װאָכנבּלאַט
חקולטור און בּילדונג? ,בּשעת דער

אַרטיקלען פון טעאַטער אין חפאַרווערטס"ץ,

נען בּראש פון דער יידישער אָפּטײלונג

אין דעם יידישן קאָמיסאַריאַט אין מאָ.

אַטער זשורנאַל"  ,)50--3091זכרונות און  |/ראַטנהערשאַפּט אין ווילנע  9191געשטאַ:
זווארהייט?

א .אנד,

אַרױסגעגעבּן

אַ

פון דעם פאָלקסקאָמיסאַריאַט פאַר בּיל:

זשורגאַל די ,אידישע בּיהנע" ,אין בּום?  -דונג אין ליטע און װײיסרוסלאַנד ,מיט:
פאָרט  :ח.מיין לעבּענסגעשיכטעי ( .8191)5רעדאַקטירט דעם אָרגאַן פון קאָמי
פאַר דער מלחמה האָט ער גאַסטראָלירט
סאַריאַט װפאַלקסבּילדוגג  --צווייוועכנט?
לעכער זשורנאַל פאַר פראַגן פון ביל
אין איראָפּע און אויך אין װאַרשע,
 3איז ער צוליבּ דעם בּאַנקראָט פון  -דונג און קולטור" (אַרױס  3נומ ,,פון.

וועלכער דער 34טער אין בּלוין אָפּגע:
ַזאָן ,שפּאָג  דריקט
וואו ער האָט געשפּילט אסע
יטער צוריקגעקומען קיין נ"י ,פאַרעפנט:

לעכט זיינע איינדרוקן פון אַרגענטיגע
-אין חפאָרװוערטס" ,לעצטנס אויך אויפגע:

טרעטן אין עאנַגלישן
טער ,

אין

לְהיבּרו

װאָדעװיל:טעאַ:
פּאָבּלישינג

קְאָ.י

איז אַרױס ט--ס אזַאַמלונג א"ט /די
צווייטע ווייבּ?  --װאָס אַנטהאַלט האַלע
.

געװאָרן ,אָבּער ניט ערשינען.

צוליבּ דער בּאַזעצונג פון װוילנע דורכן
פּױלישן מיליטער) ,זיך בּאַטײליקט אין

דעם הודש:זשורנאַל חדי נייע וועלט"
א"ר פון ש ,ניגער (זדי קולטור-אויפטן:
ען פון דער רוסלענדער ראַטגרעפּובּליק")- ,

| אין די יידישע צייטשריפטן פון ראַט:1
פֿאַרבּאַנד,

געשריבּן

דערהויפּט

קולטורײפראַגן ,רעצענזיעס

וועגן

און בּיבּלאָ:
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גראַפישע נאָטיצן ,זיך פאַרנומען מיט
דער אױספאָרשונג פון דער געשיכטע

טירט ,און ער האָט זיך דאַן בּאַטײליקט

אַרבּעטער-בּאַװעגונג,

צייטשריפטן,

פון

דער

יידישער

| אַרױסגעגעבּן אַ װערק אין רוסיש וועגן

דעם קאַמפּ אין רוסישן פּאַרלאַמענט.

מאַנענבּוים אבנר ({זן8451-111 1/ט. 31/

 )3געבּ .אין שירווינט ,ווילנער געגנל,
שפּעטער האָבּן זיך זיינע עלטערן אַרי:

טונג,

אָבּער זי האָט ,ניט לאַנג עקסיס=

אין פאַרשיידענע

אַנדערע.

 3091 -- 3דערהויפּט געשריבּן פּאַר'
חדעם יידישען טאַגעבּלאַט" און חדי יידיש

שע גאַזעטטען" ,רעדאַקטירט דעם אָר=
גאַן פון דער ציוניסטישער פּעדעראַציע.
חמבשרת ציון"  ,8981געדרוקט איך

אַרטיקלען אין העבּרעישן חודש:זשור+
נאַל קהלאם" ,זיך אויך בּאַטײליקט אין דעם:

בערגעצויגן קיין קאַמעניץ= פּאָדאָלסק,
|
דאָרט בּאַזוכט די -
אַנטירעליגיעזן אָרגאַן חתּפלה זכּה" ,װאָס
קרוינישע פאָלקס.
| די אַנאַרכיסטישע גרופּע אין נ"י װפּיאָ:
שול ,וואו א .בי
ניערע דער פרייהייט" האָבּן 3981--9881
גאָטלאָבּער  איז
אַרױסגעגעבּן צו יעדן ראש*השנה .ט.
געווען זיין מֵשֵׁי
איז געווען איינער פון די ערשטע צו
גיח און ש? .
פּאָפּולאַריזירן פאַרן יידישן מאַסנלעזעף-
אַבּראַמאָװיטש זײן .
אין אַמעריקע װיסנשאַפּטלעכע ענינים
לערער 8581 .האָט
זיין פאָטער

בּאַײ

און האָט אין משך פון זיינע איבּער  03יאָר.-

6

קומען אשַטעלע בּיים בּאַראָן גינצבּורג
אין בּעסאַראַבּיע און ער האָט זיין זון
אָפּגעגעבּן אין דער קעשעניעווער גים:

ליטעראַרישער טעטיקייט פאַרעפנטלעכט".
אָן שאיַעור נאַטורװיסנשאַפטלעכע ,געאָ
גראַפישע

און היסטאָרישע

אַרטיקלען.

בּאַזונדערס אָבּער איז ער פּאַפּולער גע=

נאַזיע ,געלערנט אים אויך העבּרעיש.
און תּנך; צוליבּ געוויסע סִיבּוַת האָט װאָרן אַלס בּאַאַרבּעטער אָדער איבּער=.-
ט ,זיין שטודיום ניט געענדיקט (פאַר .זעצער פון אגַאַנצער ריי ראָמאַנען פון
זיינע היסטאָרישע און געאָגראַפישע אַר?

בּעטן זאָל ער האָבּן בּאַלױנט געװאָרן

זשול וװערן ,גוסטאַװ

עמאַר א ,אַנד,.

וי אויך פון פאַרשיידענע רייזע-בּאַשרײ::
בּונגען ,װאָס האָבּן געהאַט אוַמגעהיי:

מיט אדיַפּלאָס פון דעם קייזערלעכן או.
ערן ערפאָלג אויך אין רוסלאַנד ,בּפרט
| ניווערסיטעט אין אָדעס) ,שפּעטער איז
ער געװאָרן אקַאָמערסאַנט און אפַאַר=
װאַלטער פון אגַרויסן אַפּטײיקגעשעפט.

=7

האָט ער אױסגעװאַנדערט

קיין

אַמעריקע ,וואו העראָט די ערשטע צייט

מאַטעריעל שטאַרק געליטן 9881 ,האָט
ער אָנגעשריבּן זיין ערשטן אַרטיקל פור

|דעם ראַדיקאַלן װאָכנבּלאַט אדער מאָר:
גענשטערן" פון בּראַסלאַווסקי און י .יפה
און זינט

דאַן האַט ער

זיך אינגאַנצן

אָפּגעגעבּן דער ליטעראַטור און זשור:
נאַליסטיק ,אין עטלעכע חדשים אַרום
געװאָרן דער רעדאַקטאָר פון דער ציי:

אויף דער גרענעץ פון היינטיקן יאָר
הונדערט (לויט די דאַטן פון א .קאָטיק..
איז ט ,געלייענט געװאָרן אין אמַאָל 5
מער װי יעדער אַנדערער שרייבּער אין-

יידיש

און דער

בי=

נאָכפרעג אויף זיינע

כער איז געווען אין לשער) ,און האָבּן.
פאַר די בּרייטע יידישע לעזער= קרײזן

אין אַ געוויסער מאָס געדינט אַלס איבּער:

גאַנגן פון דעם ריינעם שונד פון דעם.
פאַרנאַנטן מין חהעכסט

אינטערעסאַנטע-

ראָמאַנען" צו מער ערנסטן לײענשטאָף.,
הגט אויך צװישן ט--ס װערק װעט זיך-
4

1164

1162

טאנעננוים

געפינען אַהיבּש יסל פון דעם ערשטן | עמאַר) ,לצווישען הימעל און װאַסער",
מין ,זיינע ראָמאַנען האָט ער צוערשט
געשריבּן,

די

פליה:מאַשין",

;סיבּירישער

אייזענ?

בּאַהן" ,װחאַדזי שסטאַװראָס דער רויבּער=
הױפּטמאַן" ,חדעם פּאַשאַס ירושה" (,)2191
דער פערלאָרענער בּן-יחיד" (,)3191

אַרום  ,0981פאַר פאַרשיידענצ.

פאַרלעגער ,וועלכע האָבּן זי אַרױסגע=
געבּן אין המשכים אין וועכנטלעכע אָדער
האַלב :וועכנטלעכע העפטן; זי האָבּן
גלייך געהאַט אאַויסערגעווייגלעכן ער

?מלחמה מיט אהַימלישען טיראַן" ()2191
א .אַנד .אַרוֹם 3191

האָט די היבּרו

פאָלג ,געגאַנגען אשָןיאעַור ,דערויפּט

פּאָבּלישינג קאָ ".אין נ'י--דער

אויף זפּראָקאַט" ,ניט נאָר אין נ"י ,נאָר
אויך אין דער פּראָװוינץ ,און זיינען גע=
װאָרן א געפאַר פאַר די צייטונגען ,װעל=
כע האָבּן זיך געראַטעװעט דערמיט ,װאָס
זיי האָבּן אָנגעהױבּן צו דרוקן טעגלעך

פ"ג פון ט--ס ווערק ,אַרױסגעגעבּן זשול
ווערנס +געוועהלטע ווערק" (לעצטנס 
זיינען צוגעדרוקט געװאָרן נאָך  2בּ).
אין  8בּ--,ז אָנקעל בּענעדיקט ,די שקלאַ:
פען:הענדלער אין אַפּריקאַ ,ארַייזע אין

איין ,צוויי און טיילמאָל אפילו דריי ראָמאַ:

לאוַפט:שיף,

הױפּט:

אונבּעקאַנטע געגענדען ,אַ -

רייזע איבּער קאָמעטען;  11אַ רײזע
אויפן גרונד פון ים אָדער  02טויזענד
מייל אונטערן װאַסער;  111ארַייזע אויף
אַ פּיראַטען שיף ;  01מענשען:פרעסערן.
ש אַרייזע אַרום דער וועלט אין  08טעג,

נען--בּיז דעם היינטיקן טאָג .אין זיינע

ר-אָמאַנען האָט זיך ט ,אויסגעצייכנט אַלס
שפּאַנענדיקער דערציילער מיט אלַײיכטן
און פּאָפּולערן סטיל ,צוליבּ וועלכן

ער האָט ט ,לחלוטין ניט מקפּיד געװען
אויף דער טרײשאַפט צום אָריגינאַל;

דער בּלינדער פּאַסאַזשיר { 1ש ארַייזע צום

ער פלעגט אויך ניט אַלעמאָל אָנגעבּן.
די אָריגינעלע פאַרפאַסער און די ארי ערשטע אינדיאַנער פעלקער;  417די
גינעלע טיטלען פון זיינע בּאַאַרבּעטונגען ,גאָלדזוכעל אין אַמעריקאַ-- .ניט אַלע
אַזױ אַז ס'איז אבַּאַזונדערע אױפגאַבּע אָבּער פון די דאָיקע ראָמאַנען זיינען
פעסטצושטעלן זיי ,אצַּאַזונדערס גרויסן
זשול װוערנס (אַ גאָר קליינער טייל פון
ערפאָלג האָבּן געהאַט :חקאַלט און װאַרם?
דער דאָזיקער אױסגאַבּע איז אױך ניט.
(אין  4ט ,,לאָנדאָן ,פ"ג מאַלימזאָן ,)5981 ,פון ט ,איבּערגעזעצט) .פון זיינע אֵנ5
נאָרדפּאָל ,שװאַרצע דיאַמאַנטען; זוע די

רעװאָלוציאָן" ,חדי

דערע בּאַאַרבּעטע ראָמאַנען זיינען בּאַ:

פּערלאָרענע שיף" (ג"י  ,)6981חגעזוכט
און געפונען" (ג"י ,)6981 ,װדאָקטאָר
און צױיבּערער" און דער המשך די
שװאַרצע קונסט" (נ"י,)9981 ,
חדאָס

קאַנט :אדי העלדען פון דער נאַכט" ,קדי
ראָזע פון שיקאַגאָי ,חדי פערשוערונג
פון אינדיען"--װיסנשאַפטלעכער ראָמאַן,
בּ-ע-רז .פון
יה"
אוש
חגעהײימניספאָלע יר
פראַנצויזיש? ,טויז הערצען"---פון פראַנ2
צויזיש ,װאַלעקסאַנדער דער צװוייטער
און זיין זאָהן"+ ,געהיימניסע פון רוסי:

= חדי = פּראַנצויזישע

|אייזמעער" (זשול װערנס

פרײזע צום

נאָרדפּאָל" פון קאַפּיטאַן גאַטעראַס ,ב"י,
 ,)9981זיונגער שיפסקאַפּיטאַן' און דער

המשך יאין ווילדען אַפּריקאַ" (נ"י,)0091 ,
שווידער אין דער היים--אַרײזע אין אַ
לופט:בּאַלאָן" (נ"י  ,)0091אדער אינדיאַצ
נער פירסט" און דער המשך עדי גאָלך2
גרובּען פון קאַליפאָרניען" (פון גוסטאַװ

.

שען הויף" ,אפּלעװנאַ אָדער דער רוסיש:
טערקישער קריעג" ,חקראָנען און רעואַ:
לוציאָן" ,זדער שטומער בּעטלער" ,חקיג'ט
צוואה" (פון זאַאָרמאַזאָך) ,די אידישע
טרילבּי, ,פאַוּסט"--לויט געטעס טראָגעש

1163
 2דיע
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טאנענבּוים  --טאָפעל 

אי אַנד ,אייניקע

פון זיינע  ראַמאַ=

חכמזי ישראל פאמריקא;

| =נען זיינען אויך געדרוקט געװאָרן אין
ווילנע דורך דעם פ"ג מרדכי קאַצענע?
לע=נבּויגן .,װוי :קאיזאַבּעללאַ  --די פאַר:
יאָגטע קעניגין פון שפּאַניען" און יי
המשך ידי שפּאַנישע קעניגין" (-- 5981

אלבּום עברי; 8

 ;1142נ .ד .האָפּמאן, ,ספר הזכרונות"1 ,

| 4

 ,0412 1110אי
א קאָטיק8 ,ה612דט
/
מאעמתסזסאנם .קמם ,תרס"ב

מאָפּעל יהודה (דזשעניננם) (ט/
1

 ,6דער לעצטער אידישער קרבּן" און

--

) געבּ .אין טאָמאַ=

שאָװוו ,פּױלן ,געלערנט אין חדר און אין.
שול 5091 ,אַריבּערקומען צום פאָטעף.

זיין המשך אלאה'לע אָדערּ דער לעצטער.
זיפץ פון די אידען אין שפּאַניען" (| --6981קיין נ"י ,וואו דורכגעמאַכט די פּובּליק:

סקול ,ה ול .און .עטלעכע  קלאסן
=ויכששטודירט מאַלעריי און אַלס
קאַלעדזש,

 ,)79חדער געטויפטער איד--ראָמאַן אויס 

דעם ווירקליכען
דייטשלאַנד"

און

אידישען לעבּען

אין

זיין המשך חשרה'לע

מאָלער אַראַנזשירט

אָרענשטײן אָדער גראַף גװידאָ" (.)2091

עטלעכע

אויסשטעַ?.

לונגען פון זיינע בּילדער ,אין דער לי.5
 פון זיינע װיסנשאַפטלעכע אַרבּעטן זײ=.| טעראַטור דעבּיוטירט מיט דער איבּער:

נען אין בּוכפאָרם אַרױס; יאידען אין

זעצונג פון דעם צװײטן געזאַנג פון .
האָמערס חאיליאַדע" אין זמ"בּ חוועלט.

פּרס ומדי" ,זגאַריבּאַלדי? ,קערקעלטונג
.
ר
און קאַטאַר" ,חקאַשינג'ס האַנדבּוך אָדע
איין וועלט אויס" (נ""  )6191און מיט .

פּאַרלאַמענטאַרישע פּראַקסיס--רעגלען און

עטלעכע גריכישע לעגענדעס אין דער"

פערזאַמ?

פאַרשריפטען וי צו פיהרען
יופ .א ,ש ,.פאַרעפנטלעכט אין די ומ" .
דליונגאעיןדעןאוןאיזןיצואנגַעמןע"ר,יקאח"ד,י געשיכטע פון  .הזשריפטען" שז--ווט פיין געשריבּענע.

;געאָגראַפיע
פון די פאַראייניקטע שטאַאַטען" ,װאידי:

שע געשיכטע"

לידער אין פרייען פערז און עסייען

מדראַנג און פאָרם"/ ,מאָדערניזם" ,זאַ

פון פּראָפּ .ה .גרעטץ

(איבּערז ,פון בּן צבי ,פּערפאָלקאָמט בּיז
צו דער געגענווערטיגער צייט פון ט,.
 אין  4בּ ,).ט .האָט זיך אויך בּאַטײליקטאין צונויפשטעלך .דאָס בּוֹך זדיא עטיקע:

טע" פון תּשר"ק.

די לעצטע אָרן פון

זיין לעבּן איז ער געװען שטענדיקער.
מיטאַרבּעטער.

 :וואו

ער

פון .חמאַרגען

זשורנאַל",

האָט אַחוץ פּאָליטישע

אַרטיק?

= לען אויך געפירט די אָפּטײלונגען װנאַ

| טור און קולטור" און װהאַנדעל און אינ? .
דוסטריע"-,

אין דעם װאָכנבּלאַט פון

|דעם זמאָרגען זשורנאַל"--עדער אַמערי

|

בּילד פון אפַערד מיט אטַויטען רייטער".,
וועגן דער שפּראַך פון ווערטער ,חקונסט+
שולן" ,חדער מאָדערנער געוויטען" ,מדי
טעמע" ,זװאַלדי) ,וי אויך נאָטיצן וועגן
די  6ה"ה פון דער לאָדזער גרופּע
דיכטער און קינסטלער זיונג?אידיש".
האָט בּאַצירט מיט בּילדער די אױסגאַבּן
פון נפתּלי גראָסנס װפּסאַלמען" ,דוד
איגנאַטאָווס שדאָס פאַרבּאָרגעגע ליכט"
א ,אַנד .שרייבּט אויך לידער און עסייען
אין ענגליש . וואוינענדיק אָפּגעזונדערט
אין קאלַיין שטעטל בּיים האָדסאָן:טייך,
טרעט ט ,זעלטן אויף אין דער ליטע=

קאַנער"  --האָט ער צ"א -פאַרעפנטלעכט  -ראַטור; איינער פון זיינע לעצטע קליינע
עסייען אלעסטערנדיק לױבּנדיק" איז ג=9
אַלאַנגע סעריע בּיאָגראַפיעס אוֹן כאַ:
ראַקטעריסטיקעס פון יידישע גדולים פוך | דרוקט אין זשורנאַל יקאַנאַדע" ,דעצעמ=

|| פאַרשיידענע צייטן.

 |/בּער ,5291

|טארגאַפאָלסקי  ---טהאָן

1105

טאַרנאָפּאָלסקי אלחנן ה-אָ-ט פאַר:
עפנטלעכט אזַאַמלונג א"ט עפיגראממען

אָדער גלייכע װאַרטלעך פערפאַסט אונד
| איבּערזעצט" ( 1ה' ,אָדעס ,דרוק מ ,א,
בּעלינסאָן ,אָרעס ,0781 ,ז"ז ,)42
ש ,װינער,

)

מהאָן יהושע ==(0081
געבּ .אין לעמבערג 5981 ,געענדיקט
בּערלינער אוניווערסיטעט מיטן טיטל

ד"ר 7981 .,בּאַקומען התּרֹת הוראה בי
דער

בּערלינער

שטענדיקונגי ,װאָס איז זומער  5גע=
שלאָסן געװאָרן מיט דער גראַבּסקי:רע;
גירונג און האָט פאַרן פּרױײז פון ניש=
טיקע ,אי דאָס בּלויז צוגעזאָגטע הנחות
פון ניט ?פרינציפּיעלן .כאַראַקטער ,צע:
בּראָכן דעם

רשימה.

אלערנאַנשטאַלט

פאַר

116

גרויסן

און

שוערן קאַמפּ

פון דעם פּוילישן יידנטום

פאַר עקאָנאַ:

נאָמישעױ גלײכבּאַרעכטיקונג און קול.. .
טור?נאַציאָנאַלע רעכט ,עקסטער פאַר2
טרעטער פון דער פאָרמל /או עבריתת
או פּולנית" ,האָט ט .נאָך אין  6191אין

דער וויסנשאַפט פון יידנטום" ,זינט דאַן
ראַבּינער און פֿריידיגער אין קראָקע .פון

| זיין אַרטיקל חדי אַנטדעקונג פון מזרח"'
אין ז 041. 120000241/-6006141ריידנדיק -

אַ ציוניסטיש װאָכנבּלאַט אין

געשאַפן צוויי פולע ליטעראַטורן ,חצוזאַ- :

יינגלווייז אויף

דאַקטירט

אַקטיווער ציוניסט,

רעש

וועגן דעם ,װאָס דאָס מזרח:יידנטום האָט

פּויליש  ,6801294210אין בּערלין געגרינ?

מען מיט דער נײהעבּרעישעױ איך די
זשאַרגאָנישע ,אי וועלכער עס געפינען

און אָפּהאַנדלונגען

זיך מייסטערװערק פון ערשטער מדרגה",
האַלט עֶר פאַר נייטיק צו בּאַטאָנען ,אַזיער בּאַדױערט ,װאָס חמיהאָט אייביקייטס;

דעט אַ ציוניסטישע אגודה קיונגאיזראַעל',
| געשריבּן

אַרטיקלען

אין דייטשע,

פּוילישע

אוֹן העבּרעישע

צייטשריפטן( .צום טײל געזאַמלט אין
זיין בּ .ץכּתבים") ,פאַרעפנטלעכט אייניקע
ווערק אין דייטש,

וי אדי גרונד-פּרי?1

ציפן פ.ון דער קאַנטישער מאָראַל:מילאָג
סאָפּיע? ,חצו דער געשיכטספילאָסאָפי:
| שער בּאַגרינדונג

פון ציוניזם" א ,אַנד,,

אַ מאָנאָגראַפיע ועגן הערבּערט ספּענסער
אין העבּרעיש ,פאַר דער מלחמה געווען
עטלעכע יאָר פאָרזיצער פון דער לאָזשע
חבּני בּרית" .זינט דער אומאָפּהענגיקײט
פון פּוילן,

דעפּוטאַט פון פּוילישן סיים,

 .גאעַוויסע צייט געװען פאָרזיצער פון
יידישן סיים:קלובּ  --דעם פאַרגאַנטן
װיידישן קאָלאָז ,געהערט צו די פירער
פון דער אָפּאָרטוניסטישער אַנטידעמאָ:
קראַטישער מערהייט פון קלובּ ,צוזאַמען
מיט דעם פאָרזיצער פוֹן חקלובּ" ,דעפּו:
טאַט דייר לעאָן רייך +,איניציאַטאָר און

ווערטן אַיינגעפאַסט
גענגלעכער

אין אַ זײער פּאַרי /

ראָם"י און

אַז צוליב כּמה

טעמים װינטשט ער גאָרניט ,אַן די
יידישע שפּראַך זאָל זיך דערהאַלטן ,דעם
קאַמפּ קעגן דער ידישער שפּראַך אין
שול האָט בעּראַזונדערס שאַרף אָנגעָצ.
פירט אַלט דעפּוטאַט פון סיים און אַלס 

פירער פון דער תּרבּות-בּאַװועגונג אין
פּױלן ,אין די אינטערעסן פון וועלכער
עֶר האָט  4291בּאַזוכט אַמעריקע ,אויך

דאָרט פּאַרשװאַרצנדיק די גייע יידישע שול- ,
הגם לעצטנס האָט ער געמוזט מוֹדה זיין,
אַז די העבּרעיסטישע בּאַװעגונג איןפּױלן
איז פאוַלשטענדיקער דורכפאַל ,זיין קעגי
נערשאַפּט צו יידיש האָט אים אויך ניט
געשטערט צו נעמען אַן אָנטײל אין דער
יידישער פּרעסע ,דערהויפּט אין אהיינטי,

הויפט  2פאַראַנטװאָרטלעכער פאַר דעם | ואו
אַזױגערופענעם טרױעריק?בּאַרימטן ,אָמ 2ציוניסטישע

ער שרײבּט אָפט אַרטיקלען אויף.

מאַך װעגן דער ידיש2פוילישער פגר:

אָדעה תּרבּותיסטישע טעמעס,
אָדער װעגן ענינים פון דער ידישער

+ 7

|

טהאָן  --טוױיבּ(י)ש  --טונקעל
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פּאָליטיק אין פּױלן ,װי אויך אַרױסצו2

| ציאָנאַל:יידישן אָרגאַן װדאָס יודישע ואַ:
כענבּלאַט" ,װאָס האָט פיל מיטגעווירקט

| חשיבות אין פּולן האָט ניט װײניק גע2

ליטעראַטור און זשורנאַליסטיק אין גאַ:
ליציע און בּוקאָװוינע .נאָכן אױיסבּרוך פון

טרעטן אֵלס רעדנער אין דער ידישער
שפּראַך ,װאָס צו איר אָנערקענונג און .אין דער אַנטװיקלונג פון דער יידישער
שאַדט די

קאַמפּאַניע פון ט ,און זיינע.

חברים ,אין בּוכפאָרם אויף יידיש זיינען

דער וועלט:מלחמה זיך בּאַזעצט אין וין,
וואו ער וואוינט עד:היום .האַרבּסט 4291

(פ"ג איודישער נאַציאָנאַל:ראַט אין פּו5

בּאַזוכט אַמעריקע אַלס גאַסט פון דעם

אַרױס ט--ס{ :סיים רעדעס "2291--9191
לען" ,װאַרשע ,3291 ,ז"ז ,20
דאָר הערצל"

/טעאָ:

(פ"ג חקדם" ,וואָישע- ,

 ,4ז"ז ,)04

זפאַרבּאַנד פון די גאַליציאַנער יידן אין
אַמעריקע?,

יי

,פאָלקס-פריינד" ,,סאַנאָק,1191 ,

טונקעל יוסף 1881-=-

6 ,8ש1א; לקסיקון ציוני,

(

טויבּ(י)ש לײבּל (--3681

)

געבּ ,אין בּאַבּחױיסק ,װײיסרוסלאַנד ,אין
דער פּאַמיליע פון אַ מלמך ,בֹּאֲקֹ?
מען אַ יידישע דערציונג ,האָט ער אי

געבּ .אין טשערגאָװיץ (/ ,6בּוקאָװוינע,
/אין אַ פאַמיליע פון גרויסן יחוס ,איינער
פון די פּיאָניערן פון דער ציוניסטישער
דער יוגנט אַרױסגעװיזן פעיקייטן צו
| ב=ּאַװעגונג גאיאןַליציע ,פאַר וועלכער ער  -מאָלערײ און איז
אין אויפגעטרעטן אַלס פאָלקסרעדנעף |צו  61יאָר אָנ
אין אַלע שטעט און שטעטלעך פון לאַנד - ,געקומען אין דער
האָט עױ שוין אין די ערשטע דורף אים .ווילנער צייכנשול -
צײטשריפטן --
ידישע
געגרינדעטע
און נאָכן ענדיקן

װיודישע פאָלקסצייטונג" און זדער פאָלקט?
זי  9981אַװעק
פריינדי  --אין קאַלאָמײ  ( 0981דעם
קיין אָדעס ,אָבּער
פאָלקספריינד" האָט ער שפּעטער ווידער  .צוליבּ זיין קור?

בּאַנײט אין טשערנאָװיץ?) אָנגעװיזן אויף
דער

יידישער שפּראַך

װי

איף דעם

צער ראיה

,

האָט

ער ניט געקענט גיין װײטער אין דער /
מ.אָלערײי=קונסט און האָט זיך אָנגעהויבּן

איינציקן מיטל ,װאָס זאָל פירן צו דער
אָפּצוגעבּן מיט דער ידישער ליטעראַף
אָנערקענונג פון דער יידישער נאַציאָנאַ:
ליטעט אין עסטרייך ,און האָט פאַר דעם
טור .,ער האָט דעבּיוטירט מיט אַ רײ
דאָזיקן געדאַנק געקעמפּט אין משך פון  -פאָלקסטימלעכע לידער אין איוד" 1091
זיין לאַנגיעריקער ליטעראַרישער און
און זינט דאַן פאַרעפנטלעכט לידער ,פע= /

געזעלשאַפטלעכער טעטיקײיט 1981 ,גע2

ווען איניציאַטאָר פון דער ערשטער נאַ:
ציאָנאַלנײידישער קאָנפערענץ ,האָט אויך
/אַרױסגעגעבּן אַ ציוניסטישן אָרגאַן זהעם".
האָט זיך בּאַטײליקט אין דער טשערנאָ:

|װויצער קאָנפערענץ פאַר דער יידישער.
שפּראַך אַלס פאַָרשטײיער פון די אַױ:
טיקע יידן ,האָט אויך אַרױסגעגעבּן אין
משך פון  3יאָר אַ ציוניסטישן און נאַ+

ליעטאָנען און הומאָרעסקעס

אין פאַר:

שיידענע יידישע צייטונגען.

 6091איז

עארַװעק קיין אַמעריקע ,וואו ער האָט

8

געגרינדעט

דאָס אילוסטרירטע

װיצבּלאַט א"ט חדער קיבּעצער" און
שפּעטער  --חדעם גרויסען קונדס" ,װאָס
האָבּן געהאַט אגרַויסן ערפאָלג און פון

וועלכע דער צװייטער
דעם

היינטיקן

טאָג

א"ר

עקסיסטירט בִּיז
פון יעקב

מאַ+
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| טונקעל  ---טורקאָ

צוריקגעקומען
דינאָו0 , ריקע , האָט ער אָנגעהױבּן מיטצואַרבּעטןא-ין דער װאַרשעװער יידישער פּרעסע,
און זינט  1191איז ער עד:היום אַ
פון דעם
/שטענדיקער מיטאַרבּעטער
זמאָמענט? ,וואו אַחוץ פעליעטאָנען ,הו:
דןער
ימאָרעסקעס ,אויך א"פּ חושך או
טונקעלער ,פירט עױ די װעכנטלעכע

פון אַמעג'

הומאָריסטישע אָפּטײלונג פון דער צֵײ:
יטונג א"ט

עדער קרומער שפּיגעל",

אָרן פון דער
דורכגעלעבּט

װעלט:מלחמה
אין רוסלאַנד,

די

האָט ער
דערהויפּט

אין אָדעס און קיעוו ,און אויך דאָרט גע:
שריבּן אין פאַרשײידענע אױסגאַבּן ,אויך
אַלײן געמאַכט אַפּרוּוו אַרױסצוגעבן אַ

הומאָריסטיש בּלאַט א"ט חדער אשמדאי""
:אין װאַרשע האָט ער ,אַחוץ פאַרשׂיידענע

170

שאַרזש (דערז ,פ"ג ,8191 ,ז"ו  ,)61חדער

הומאָריסט" און /דער חתן"  --אײנאַק;
טערס (פ"ג בּרידער לעוין = עפּשטײן,
0

,וויכנע

דװאַשע פאָרט קיין אַמץ?

ריקע? (חומאָריסטישע בּיבּליאָטעקִי/
 ,1ז"ז  ,)29זחיים געצל דער רעפאָר;
מאַטאָר מיט זיינע  52רעפאָרמען"--אי-

אילוסטרירט פון ג ,פייגענבּוים (דערז.
פ"ג ,2291 ,ז"ז  ,)47אדער רעגענבּויגען"--

זאאַַמלונג

שהיפטען (פ"ג

,צענטראַלק

 ,2ז"ז ,)762.זקאַטאָװעס"--אַ זאַמלונג
הומאָרעסקעס און פּאַראָדיען (פ"ג אאַלט;
יונג" ,װאַרשע ,3291 ,ז"ו  ,)431חמיטן
קאָפּ אַראָפּי--פּאַראָדיעס (פ"ג אצענטראַל"
 ,4ז"ז  ,)981--31ץאויף:צו=כּלומרשטי
(דערו .פ"ג ,4 ,ז"ז  ,)612ער האָט אויך

געשריבּן ארַיי

בּיכלעך פאַר

קינדער

װיצבּלעטער אויף יום?טוב ,אַרױסגעגעבּן

אין פערזן ,װי :אדי קאַרליקלאַך און דער

:ריטעט פון איינעם פון די לעבּעדיקסטע

,9

אַ געוויסע צייט אַ הומאָריסטיש װאָכנ:
צילינדערי (פ"ג בּלימעלאַך" ,אָדעס,
בּלאַט קדעח סמבּטיון",
ער בּאַטײליקט  ,8 .אילוסטריױט) ,אדער פּורים:בּער"--
זיך אויך פון צייט צו צייט אין װפאָר:
אַ טעאַטערשטיק אין  3אַקטן ,געבּויט
ווערטס" און אין פאַרשיידענע אנדערע
א
ו
י
ף
דער פאַבּולע פון ארויט היטעלע",
,
צייטשחיפטן ,זיינע הומאָריסטישע שריפטןאילוסטרירט פון ז ,נחמקין (דערז ,פ"ג,
װאָס האָבּן אים פאַרשאַסט די פּאָפּו
ל
א
ַ
 2אוסגאַבּע  --פ"ג לעװוין:עפּשטײן,

און שאַרפזיניקסטע פעליעטאָניסטן און
פּאַראָדיסטן ,זיינען אַרױס אין בּוכפאָרם
אין פאַרשײידענע אױסגאַבּן ,װי :חדער
קרומער שפּיגעל"  --פּאַראָדיעס (פ"ג בי
שימין,

 ,)1191חדער

א.קפלעדערמייז"

גרינער

פּאָפּוגאַי,

(פ"ג א .גיטלין,)2191 ,

חדער גאָלדענער אַעראָפּלאן אָדער חיים;

יאַנקעל דער האָניג:קװעטשערי--ראָמאַן:
שאַרזש ,אילוסטרירט פון דעם אַװטאָר
(װאַרשע ,4191 ,ז"ז  ,)69אוען די זון
ילאַכט" ( ,)6חדער שװאַרצער קאָטער" (?),

חדי

רוױיטע הגדה"

(פ"ג

/פריהייט",

אָדעס ,7191 ,ז"ו ; ;)51די בּאָלשעװוי:

סטישע הגדה" (פ"ג מאיר גאָלדפין ,קיעוו,
81

}זומער לעבּי,

;אידישיסטען"---

ז"ז  )82און האָט זייער געלונגען .

פאַריידישט ווילהעלם בּושס לידלעך:מַע;
שהלעך א"ט עדי פּאַפּירענע שלאַנג?/
חקאָפּעלע מיט די גענו"/ ,נאָטעל און
מאָטעל" ,חדער ראָבּען:געסט"

(פ"ג לע:

װין:עפּשטײן ,1291 ,אילוסטרירט),
מורקאָ יוסף (אןן -- 4091

)

געבּ .אין לאָדְן אין אאַומפאַרמעגלעכער.
װעבּער-משפּחה ,בּין  01יאָר געלערנט

אין חדר 7191 ,געענדיקט יאַראָטשינס:
קיס שול ,דאַן אַריבּערגעפאָרן קיין קוט:
נע ,ואו זיינע עלטערן

האָבּן זיך בּאַ:

זעצט בּשעת דער װעלט.מלחמה ,זינט
9
געווען טעטיק אין דער סאָציאַ:
ר
ע
ש
י
ט
ס
לי
ע
י
צ
ַ
א
ז
י
נ
ַ
א
ג
ר
ָ
א
:
ט
נ
ג
ו
י
זצוקונפטיי,
1
ך
י
ז
ט
צ
ע
ז
ַ
א
ּ
ב
ן
י
א
זיין געבּױירנשטאָט,
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 -טור ;אָ  --טורקאָװ.

וואו געאַרבּעט בּיי שניידעריי ,געדרוקט
א|ַרטיקלען .און דערציילונגען אין דער
חסאָציאַליסטישער יוגנט :שטימע? ,0291
/אין =װלאָדזער פאָלקסבּלאַטי,
ץלאָדז ער
3291

טאַגעבּלאַט? ,וואו ער אין זינט
שטענדיקער מיטאַרבּעטער אויך נאָך דעם

גילגול פון דער צייטונג (יולי = 5291
אַלס אאונזער טאָגבּלאַט") ,רעדאַקטירט
אַ זמ"ה קאויפגאַנג" ,3291 ,איבּערגעזעצט
נ .גאָגאָלס פּאָעמע חטאַראַס בּולבּאָ
(פ"ג ש ,גאָלדפאַרבּ ,װאַרשע )4291 ,און
דזשאָװאַני פּאַפּיניס חמעמואָרן פון רבּונו

של עולם" (דערו ,פ"ג,)5291 ,

מורקאָוו .יאָנאַם ((|--8981 02/

טעאַטער

פאַרשיידענע

אין

טעאַטער=

צייטשריפטן ,געווען מיטגליד פון דער

רעדאַקציאָנעלער

קאַלעגיע

איידישער בּינע"  --אָרגאַן

פון דע .
פון

דעם

יידישן אַרטיסטן:פאַראײן אין פּױלן4291 ,

זיך בּאַטײליקט אין דעם יידישן פילם=
 /בּילד חתּקיעת כֹּף" 5291 ,אויסגעפירט
די טיטל-:ראָלע אין דעם פילמבּילד חדער

! למדװאָווגיק": .

יי

מורקאָוו .מאַרק (ש= --0091 11/
) געבּ ,אין װאַרשע ,אַ בּרודער
פון יאָנאַס ט ,געלערנט אין חדר ,דער

נאָך אין קרינסקיס גימנאַזיע 0291 ,גע
ענדיקט די ערשטע פּוילישע קינאָמאַטאָ:
גראַפּישע אַקאַדעמיע ,צוויי יאָר אויף

) געבּ .אין װאַרשע ,געלערנט.
אין חדר ,אין מוראַװלעװס און קריג .בּאַזוכט פּוױילישע דראַמאַטישעת שולן
סקיס גימנאַזיעס ,געענדיקט די רעאַלשול
פאַרעפנטלעכט איבּערזעצונגען פון פּרץ- ,
| = פון ד"ר יאָנג (דעם שפּעטערדיקן אי אברהם רייזען .,,ש"ע ,אֵש ,הירשביין
בּערראַבּינער אין לאָנדאָן) אין אונגאַ .ר אַנד אין  60450:06ע 2ס1סץ?9191 ,
ריש-בּראָד ,זינט  7191אויף דער ידי | און ,/פשסטץ? אומ8ספצד .זינט 2291
שער בּינע ,דערהױפּט אין די טרופּעס אַ שטענדיקער מיטאַרבּעטער פון װמאָ:
מיט זיין עלטערן

בּרודער ,דעם בֹּאַ:

זיגמונט.

מע :נגט" ,וואו ער פירט די אָפּטײלונג 
פון געריכטספּראָצעסן ,פּאָליטישע כראָ=

ו!ואוסטן יידישן שוישפּילער,
ט ,,דעם גרינדער און פירער פון וויק"ט ניק אדג"ל ,אויך א"פ מאָריטורי ,מ ,טו.+
(װװאַרשעװוער יידישער קאָמעדיען * און | רי א ,אַנד .,געדרוקט אויך זשורנאַליש /
דראַמען-טעאַטער) מיט זיגמונטס פרוי
סטישע אַרטיקלען אִין דער פּראָװינציע=.

אידא קאַמינסקאַ און איר מוטער אסתּר;

 :לער

יידישער

פּרעסע. ,

אין זיידיש טע=

רחל ק .בּראש; פאַר דער דאָזיקער אַטער" איידישע בּינע" ,עאילוסטרירטעה -
טרופּע איבּערגעזעצט אַ ריי טעאַטער? װאָך" א .אַנד 5 ,אַרױסגעגעבּן צום
שטיק ,וי סורגוטשעווס װהאַרבּסט?פיך=  .ערשטן מאָל אייף יידיש אַ פּרימאַ:אַפּריליס
= לעױי,
פּױיל לינדעס עדער אַנדערער" ,צייטונג א"ט חדער טעלעגראַף" ,וועלכע
מאַקס האַלבּעס חיוגנט" ,ריכאַרד פאָסיעס .איז דורך דער צענזור קאָנפיסקירט גי -

אוער איז שולדיק" און שוויי דעם בּאַ:

זיגטן" ,לודוויג הערצערס װמאָרפיום",
יעװדאָקימאָװוס ;די קינדער פון זינך"
א .אַנד ,,װי אויך אַ גאַנצע ריי אינאַק:

טערס (אַלע אין כּתב:יד).

אַרױסגעגעבּן

װאָרן +.,איז דאַן אַרױס אַ :2טע אוסגאַ= .
בּע א"ט חדער נייער טעלעגראַף" ,אַרױס=
געגעבּן ארַיי

טערס

איבּערגעזעצטע

אינאַק=

פון שניצלער ,הערצל,

קפּרין,

טשעכאָװו .א ,אַנדי,

וי אויך אַן אָריגֵלש.

אַ בּראָשור חוועגווייזער פאַר דראַמאַטי:

נעלן אײנאַקטער א"ט חוידוי" -און װאַצ=

געדרוקט אַרטיקלען וועגן

לאַװו גרובּינסקיס קאָמעדיע װלענין" (פ"ב.
שנײיטראַל" ,װאַרשע,)3291 ,

שע קרייזן" (פ"ג י .א .שאַפּיראָ ,װאַר:שע,,)4291 ,

3711

4

טיגעל  --טייטש

טיגעל זעליג (- =-0981
( חמאָרגען זשורנאַלײ מיטגעאַרבּעט אין דער
געבּ .אין װאַרשע ,אין אחַסידישער ! פרויען:אָפּטײלונג א"פּ גיטעל הירשזאָהן,
פאַמיליע ,אַן אייניקל פון דעם בּאַקאַנטן געווען אַ קורצע צייט מיטרעדאַקטאָר
װאַרשעװער חסיד ר' זעליג לעװערטאָ:
פון דער צעירי:ציוניסטישער צװײיװאַכנײ
יװער ,בִּיז  51יאָר געלערנט אין חדר שריפט אפאַרן פאָלק" אין נ"י (צוזאַמען
און ישיבה ,דאַן אָנגעקומען פאַר אַ קאַ= מיט לעאָן קוסמאַן און מרדכי רודע=
| מאַשנשטעפּער ,אין דער פרײיער צײיט ס-קי ,,וועלכער האָט שפּעטער אַלײין זי
אָפּגעבּנדיק זיך מיט זעלבּסטבּילדונג,
רעדאַקטיױט) ,זינט מאַי  4291רעדאַק:
װןאדַירשע=
טאָר פון דעם חודש=שורנאַל חדער
זינט  0191רעפּאָרטער פו
ווער יידישע צייטונגען אאונזער לעבּעןי ,פאַרבּאַנד" , אַרױסגעגעבּן אונטער דער
חהיינט", ,מאָמענט" אאַז"וו,

צ"א פאַר:

 עפנטלעכט (אין דער װאַרשעװער בילאַגע פוֹן חהיינט") אסַעריע פון עטלע?
כע און דרייסיק אַרטיקלען זדי געשיכ?
פון װאַרשעװער

טע

פאַרשטעדט",

ווא

אויך בּאַאַרבּעט דעם היסטאָרישן מאַ2
טעריאַל

װעגן דעם בּאַקאַנטן שמואל

זבּיטקאָװער פון פּראַגע,
פון דער װאַרשעװער

די געשיכטע

אידישער קהילה"

(אין בּוכפאָרם ,פ"ג מ ,י ,פרייד,)7191 ,

אויפזיכט

פון דער פּעדעראַציע

פון די

פוילישע יידן אין אַמעריקע און געוויך?.
מעט דאיינטערעסן פון דעם פּױלישן

יידנטום אין דער אַלטער היים און אין.
דער

נייערי

טייטש משה תתּמוז = 2881
)עבּ.
ג

אין ישוֹב

װאַרטאַצי,

גיט

ווייט פון די שטעטלעך מיכאַלישאָק און
װאָרניאַן ,ווילנער געגנט .,זיין פאָטער,
אַזון פון אפַאַףף 
! בּרענטן חסיד און

חדי געשיכטע פון די אידישע שגיידער
אין װאַרשע" ( ,)2191געשריבן קינדער:
מחבּר פון ספרים,
ן
מעשהלעך אין עדער װאָך" א"ר פו
איז געווען איַיד
ן
יוסף העפטמאַן ,אויף אין העבּרעיש
אמַשכּיל ,אַרויס
חהשחר" ,זהצפירה לילדים" אוֹן אין אַ פון דער װאָלאָ:
בּאַזונדערער אױסגאַבּע (פ"ג מ .י ,פרייד,
זשינער ישיבה,
:
סוף  8191רעדאַקטירט צװאַ
)0
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קער
ט ,האָט געלערנט העבּרעיַש און הּנך,
וואו מיטגעאַרבּעט אין חהיינט" א"ר פון
באַּיסל גמרא ,רוסיש און דייטש .צו

הערמאַן בּערנשטיין ,אַרױסגעגעבּן אין
=פּעטערסאָן .װאאַָכנבּלאַט חדער שטערן?י אין ווילנע ,אָפּגעװען דאָרט בּלין 2
 4יאָר אָנגעקומען אין ר' מעלהס ישיבת

( 57נומערן7 ,ש,)1291 12/--0291 02/

אין אַטלאַנטיק:סיטי דעם 1נ4ומער פון
דעם װאָכנבּלאַט חדער אַטלאַנטיק" ,א 12

(שפּעטער רעדאַקטירט פון עפּראָן),

0

װאָכן ,דאַן געענדיקט די שול בּיים וויל=

נער ידישן לערער;אינסטיטוט,

אַריין

אייןנסטיטוט ,אָבּער פון 25טן קלאַס
אױסגעשלאָסן געװאָרן פאַר ניט אונטער=

זיך אויך בּאַטײליקט אין אַנדערע ציי?

טונגען מיט אַרטיקלען ,לידער ,בּיאָגראַ:

װאַרפן זיך דער שטרענגער דיסציפּלין;

שוין דאַן גענומען אַאָנטײל אין בּונדי=

אין

זיך וייטער

פיעס פון יידישע פּערזענלעכקײטן,
א

שע קריזלעך ,געלערנט

1175

1176

טײטש

אַלס עקסטערן ,געגעבּן לעקציעס - 1091. ,נומערן ,זינט װט ,)8191 92/שפּעטער זיך
אַרעסטירט געװאָרן אין סמֿאָרגאָן און בּאַזעצט אין מאָסקװע ,איז אַ שטענדיקער
געזעסן אין ווילנע אין 415טן פּאַװיליאָן ,ודמייטראטַרבּעטער פין פעמעס" ,קאָרעספּאָנ:
אויך אין די
אונטער דעם שטאַרקן רושם פון אברהם
קאָמוניסטישע יידישע
וו נַין=ראָר2
פון אױסלאַנד,
צייטונגען
רייזענס ,צייט:לידער" אָנגעהױבּן שרייבּן
לידער אין יידיש (אין דער פריסטער.
י-וגנט שוין געשריבּן רוסישע און העב?

רעישע שירים) ,און ,אַרױס פון טורמע,
אִיועק

קיין װאַרשע,

וואו

דעבּיוטירט

אין ספּעקטאָרס זיודישער פּאָלקסצייטונג"
און אין א .רייזענס זמ"ה און זינט דאַן

קער

 -פרייהייט",

זפּרעסע"- .א-ין

|ראַטור

בּוענאָס  2איירעסער

דער יידישער

ליטע?

איז ט .דערהויפּט בּאַקאַנט אַלס

ליריקער ,און די נאַטיר:לידער זיינען
די שענסטע

אין זיין פּאָלױע,

בּאַזן2

דערס גיבּן זיך אים איין די פּייואַזשן

זיך בּאַטײליקט כּמעט אין אַלע יידישע פון
צייטונגען ,זשורנאַלן און זמ"ה ,צ"א אין קער
זפריינד" ,ד"ר װאָרטסמאַנס זיודישער | איז
צוקונפט? ,פראָמאַנ:צײטונג" ,,פּרצעס טאָן

דער האַרבּסטיקער און וינגטערדי:
נאַטור ,װאָס איר שטילער טרויער
אַזױ נאָענט דעם עלעגישן גרונד:
פון זיין ליריק אין זיינע דערציי:

זמ"בּ חיודיש" ,זשיטלאָוסקיס װדאָס נייע לונגען ,סיי די רעאַליסטישע,
לעבּען ,אצוקונפט" ,אַפּאָר זאַכן אויך
מאָדערניסטיש?סימבּאָלישע ,שטייט ער
פאַרעפנטלעכט אין העבּרעיש אין יעולם
שוין אונטער אַ צו שטאַרקער השפּעה
קטן" ,חהצפירה" ,חהזמן" ,געווען אייגער
פון פרעמדע מוסטערן ,און זי זיינען
פון דער גרופּע ,וועלכע האָט אַרױסגע?
װײיניק אַריגינעל .אין דער לעצטער
געבּן די זמ"בּ ח:יי:צייט" ,װאַרשע  ,7091צייט האָט ער אויך געפּרוּווט עקספּערי:
חיונה געמוזט אָבּער ציען פון צייטונגס:
מענטירן אין פוטוריסטישן סטיל ,בֹּאַף 
ג
אַרבּעט אין װאַרשע ,אָדעס ,ווילנע ,בּיאַ
זונדערס אין זיינע קאָמוניסטישע זאַכן,
ליסטאָק ,לאָדז ,אייניקע צייטונגען אַלײן | פון זיינע װערק זיינען אין בּוכפאָרם
סיי

די

רעדאַקטירט ,צ"א מ .שיבהס װאָכנבּלאַט

אַרױס :חשריפטען" (פ"ג שימינ'ס גרויסע

חהיינטיגע צייט"! ,בּיאַליסטאָק,4191 ,
געשריבּן פעליעטאַנען א"פ אַ װאַנדע:

:5 3בויגנדיקע בּ ,.פון זיי--דער :3טער--

אויך א"פּ א .װ ,מ--ס ,מ ,ט,

לידער); חשטילע טריט" (אָדעס,)8091 ,
יערד און הימעל"  --לידער (אָדעס,

רער ,בּיבּליאָגראַפישע נאָטיצן א"פּ מינוס
אאַז"וו,

זינט  5191געאַרבּעט אין זיעקאָפּאָי און

װעלטיבּיבּליאָטעק ,װאַרשע ,0191 ,אין

,9

ז'ז  ;)61בי

אַ גלעזעל ויין",

װאָרט" אין כאַרקאָון ,מאָסקװע ,קורסק - ,שחפאַּיאָן"  --דערציילונגען
אין יידישן מיניסטעריום אקייןעוו7191 ,
 ,9פפּאָעמען"  --זהרי אתּ מקדשת"
אַרומגעפאָרן איבּער אוקראַיַנע אַלס לעק? און חדער זיג פון די בּאַזיגטע?" (פ"ג
טאָר איבּער ידישער ליטעראַטור ,אַ ;אידיש" ,כאַרקאָוו ,8191 ,ז"ז  ,)25אדוד
קורצע צייט געװען טעטיק אין דער
און בת:שבע"  --היסטאָרישע דראַמע.
 פאָלקספּאַרטײ ,גענומען אַן אַקטיון אָנ 2אין  4אַקטן (כאַרקאָו ,0291 ,ז"ז ,)06טייל אין דער װאַל:קאַמפּאַניע צו דער
אין  3ט ,
זכראָניק:בּוך"  --פּאָעמע
גרינדונגספאַרזאַמלונג ,רעדאַקטירט דעם ( .מאָסקװע ;)2291 ,זחצוויי מעשהלעך --
וועכנטלעכן אָרגאַן פון דער פאָלקס :בּיים שייד-וועג,
די שנעע:רוין" (פ"ג/
(װאַרשע,

פּאַרטײ חכאַרקאָװער צייטונג"

(אייניקע

די וועלט" ,7091 ,ז"ז  ,)71אדער גראַף

| טייטש  --טיללעס  --טענענבּוים

177

און די אידען"  --אלַעגענדע אין פערזן
( -פ"ג ה .אַקצין ,מאָסקװע25 ;7191 ,טע

ס:פ"ג",
איױספגאאַבָּעלק--

קיעוו); יפין

78

װיניפּעג  --קאַנאַדע ,לאיאןָס:אַנדזשע+

לעס--קאַליפאָרניע ,פארעפנטלעכט לי+
דער אין װדאָס אידישע װאָרט" ,ויני:

אידישע קינדערס וועגן"  --קינדער+
לידער (ײפּעדאַגאָגישער פ"ג ,כאַרקאָו,

פּעג ,8191 ,א"ר פון א .מ .מאַנדעלבּױם. ,

חדי וואונדערליכע נסיעה"  --אַ
8
המעשהלע אין פערזן (דערז .פ"ג); חרע?
מאָנט" ,חפון אַלעף צוריק" (מאָסקװע,

מענענבּוים יוסף-לייבּ (ט--7981 22/

זצוקוגפטיי, ,פריינד". ,פרייהייטי א .אַנד,

| ==) געבּ .אין סאַסאָוו ,מזרח=
גאַליציע ,אַלס זון פון בּעריש בּינשטאָק

 )2װאָקטאָבּער=פרייד"  --חמאָסקװער
זעהונגען ,רויטמאָסקװע ,אוקראַיִנע "0291
(מאָסקװע ,2291 ,ז"ז  ,;)23טעג אָן דאַן אָן דעם װויסן פון דער מוטער אָנ
דיר"  --קליינע פּאָעמען אין כּראָוט
געקומען אין גימנאַזיע ,זי געענדיקט אין
(מאָסקװע ,2291 ,ז"ז  .,)04נאָך ניט
ז
ל
אָטשאָװ ,שטודירט מעדיצין אין ווין

און רבקה ט .בּיז  31יאָר געלערגט אין
חדר ,דורכגעמאַכט די פּאָלקסשול און

פאַרעפנטלעכט
די ,טויערן

אין בּוכפאָרם :פדורך

פון יאָר"  --אַ בּ .לידער,

,גלגולים"  --פּאָעמע ,יאין פאַרקישעפטן
װאַלד"  --אַ מעשהלע אין  3אַקטן,
*רע,
חפרילינגסשפּיל"  --אַ קאינָדעפרּע

חבּיי די מאַרטירער"  --אַ קינדערשפּיל,
;שטויבּ?  --אגַרויסע

דערציילונג,

זפ

טערבּורג"  ---פּאָעמע (אין זמ"בּ חקונסט;
רינג" )/| ,א .אַנד .האָט געמאַכט אי:
ניקע איבּערזעצונגען ,צ"א בּיאַליקס
דערציילונג יאריה בּעליגוף" און צן

נויפגעשטעלט צוויי קליינע אַנטאָלאָגיעס
פון יידישע דיכטער ,קבּיי דער אַרבּעט"
( )3091און חליעבּע" (:2 ,6091טע פאַר:
מערטע אױסגאַבּע--פ"ג בּ ,שימין,8091 ,
|
ז"ז ,)84
בּן-קלמן ,אין ,דאָס יודישע װאָרט";11 ,5091 ,
מ ,װאַנװילד ,אין אדאָס גע
95ט,12/ ,

לאנר"421 ,1191 ,י

טיללעם אײדאַ (אידע) (-- 8881
) געבּ .אין דונילאָװיטש,
ווילנער געגנט ,בּאַקומען איַידישע דער?
ציָונג און אַלגעמײנע בּילדונג אין דעם
הויז פון איר פאָטער ,יעקב אַלפּעראָ:
װיטש .,געהערט צום צבּונד"5091 ,
אַװעק

קיין

אַמעריקע,

געלעבּט

אין

פּאָרטלאַנד  --בּיים שטילן אַקעאַן ,אין

און לעמבּערג ,וואו  4191בּאַקומען דעם

טיטל ד"ר ,אַלס אָרעמער סטודענט זיף .
אוסגעהאַלטן דורך לעקציעס פון אַלגע=
מיינע געגנשטאַנדן און העבּרעיִש .שוין
צו  41יאָר געווען טעטיק אין דער יוגנט:
אָרגאַניזאַציע

אונטעשטיצונג
אַ העבּרעישע

חצעירי

ציון",

מיט

איף

 3191--0191אַרױסגעגעבּן.
מאַנאַטשריפט

װסננית??!

דעם דריטן--אונטער דער ליטעראַרישער
ירעדאַקציע פֿון ג ,שאָפּמאַן),

וואו פאַר-+

עפנטלעך אַרטיקלען ,צ"א וועגן דזשעמס.,

וואונדט ,סאָרעל ,מענדעלע מוכר:ספרים

א .אַנד ,אַלס דאָקטאָר פון דער עסט?
רייכנישער

אַרמיי

זיך

בּאַטײליקט

איך

דער וועלט:מלחמה און כּמעט די גאַנצצ.
צייט

געדינט

אין פעלד,

8191

געװען"

גרינדער און לײטער פון דעם ידישן
אויפּבּויראַט.,

בּשעת

דעם

לעמבּערג.ף

פּאָגראָם לייטער און אָרגאַניזאַטאָר פון
דער

אַפּראָװיזאַציע בּיי דעם

רעטונגס?.

קאָמיטעט אין לעמגערג ,רעדאַקטאָר פון
דער סטאַטיסטישער אָפּטײלונג פון דעם
אוסגעװיילט פוף
רעטונגסקאָמיטעט,
יידישן נאַציאָנאַלראַט אַלס פאַרטרעטער
פון די מוזרח:גאַליצישע יידן בַּײי דיי
יידישע דעלעגאַציעס אין פּאַריז0291 ,

פנ.1

1160 :

טענע:בּוים  --טענענבּלאַט

אַלְס מיטגליד פון דער רעליף:קאָמיסיע
דעלעגירט פון די מזרח:גאַליצישע יידן

| וס?פסמססטן ---מיטבילדער און סטאַ2
|ון גבית=
טיסטישע דאַטן אויפן סמך פ

קיין ניי און שוין דאָרט פּאֲרבּליבּן ,פּראַק?
טיצירנדיק אַלס -ספּעציאַליסט פאַר הויט?
| =און געשלעכטס:קראַנקהײטן ,האָט זיך.
 בּאַטײליקט אין די פּױליש:יידישע הג1זס!א ,ידונג פון די יידיש ;נאַציאָנאַלע מינדעף? - 4100612041 ,00614ץשסא,04040301 ,
הייטסרעכט פאַרױסגעגעבּן דורך דעם

עדות און פּראָטאָקאָלן (פ"ג היקל ,בּריף -

ווין ,9191 ,אַרום ז"ז ;)071מ0086ט41 0
6ווג  010מס סטוטן--אַ פּאַליטישע בּאַגרינ?.

 {1ס61קטסט  61טן

זסס

א ,אַנד ,גע?

שריבּן פּובּליציסטישע אַרטיקלען ,איבּער.

קאָמיטעט פון די יידישע דעלעגאַציעס,
פּאַריז ,ז"ז  ;)46צװאַמען מיט ד"ף /

טאָבּיאַש אשכּנזי |שחס צוֹמסמזטעסס =
פילאָסאָפיע ,בּ-יאָלאָגיע און עקאָנאָמישע
פּראָבּלעמען ,אויך אין לעמבּערגער העקטאָגראַפירטע בּראָשור מיט אַרטיק.:
(צ"א פאַרעפנטלעכט  -לען װעגן לעמבּערגער פּאָגראָם .פאַר?
;טאָגבּלאַט" 8
| אַ סעריע

פון  21אַרטיקלען

דעראויפבּוי ,קאוַרצע

איבּער ווא

צייט אויך רע*

שאַפּטלעכע זשורנאַלן ,זיינע פּסעװדאָי /
נימען :עברי ,בנדוב/ ,זש ,/ססמסט/ ,

דאַקטירט די צייטונג) ,אין זפאַרווערטס"

( 02--.919|1צ"א .איבּער דעם פּאָגראָם אין
איבּערגעזעצט

לעמבּערג; 

אין

מ"ב

 4002מוֹס א .אַנד ,

 0602102 46מוֹ פוזסועסק 60060:08 10

גאט

ציאַנסבּיוראָ פון דעם

צו פאַר? '

טײדיקן די יידן אין פּוילן און אַנדערע
אײראָפּעישע לענדער") ,אין לאָנדאָנער

/

) געבּ .אין אוזיראַן- ,
| -- 8881
גאַליצישע פּאַדאָליע ,געלערנט אין חדר -
און אין דער ישיבה

(בּיײי | דעם

טירנא?

ער רב ,אין אונגאַרן) ,געווען .אַ עקײ
סטערן אין טשערואָװיץ און װין ,זינט /

זאידישען האַנדעלסבּלאַט"  ,1291זינט

-

0

| טענענבּלאַט מרדכיאַנשל (ייג אדר

אַרױסגעגעבּן פון זאינפאָרמאַף
קאָמיטעט

עפנטלעכט אוֹיך אַ רֵיי מעריצינישע /
אַרבּעטן אין ענגליש אין מעדיציניש:װיסג ,

 121שטענדיקער מיטאַרבּעטער פון 7091 .פאַרעפנטלעכט פובּליציסטישעאון
אדעם טאָג" ואו ער פאַרעפנטלעכט
ליטעראַריש-קריטישע אַרטיקלען אין דער
:
וועכנטלעכע אַרטיקלען איבּער מעדיצי
װהמצפּה? ,אין וילנער
קראַקעװער
=
ר
נישע ענינים .,אויך פון דעם חודש??שו
אהזמך" ,אין ד"ר ש .אײזענשטאַדטסנאָל אדער פריינד" און פון פּראַװינץ? קשחרית" 8191--6191 ,רעדאַקטירט דאָס
בּלעטער ,אחיצןוקונפט"  22--1291פאַר?

לעמבּערגער חטאָגבּלאַטי ,וואו געשריבּן
מייסטנס א"פ מט"ט ,יאָרנלאַנג געװען

| עפנטלעכט אַ סעריע זעראינערונגען פון

לערער אין  -די העברעישע
גאַלי
ציע ,צוזאַמען מיט זיגעל אַרױסגע?

|אַ עסטרייכישען מיליטעראַרצט" ,געשריבּן

שולן

אויך נאָװעלן .אין בּאַזונדערע אױסגאַבּן:
6
ה,8191
6

66500

(פ"ג שמוריה",

געבּן די העבּרעישע

עקאַנאָמישער

אַרטיקלען אין טאָגבּלאַט" קעגן די פּאָג.
(גראָם:העלדן .אינטערנירט געװאָרן פון

דער

פּוילישן ימיליטערשטאַבּ

לאַגע פון די יידן אי

גאַליציע און אין אַנדערע קרוינלענדער.
פ"ג ,8191 ,ז"ז ;)031

1661

אין שלאָס פון /

פּריץ בּאָלאַנסקי אין בּאַראַנאָוו בּיי דער

ווייסל ,מיטגעאַרבּעט אין מ , גראָסמאַנס

פון דער עסטרײיכישער מאָנאַרכיע (דערז-,
60

פִיבֹּל אלשוננו",

נאָכן לעמבּערגער פּאָגראָם פאַר זיינע

610620102
ז"ז 6 ,)61
די ש 6+ 6צ -- 2אַ סטאַטיסטיש?

װיסנשאַפטלעכע אַרבּעט איבּער

פון..

.

;טריבּונע" און די לעצטע יאָרן געװען .

טענענבּלאַט  --טענדלוי

1181

ד-ער

פאָרשטײיער פון דעם זיידישן קאָא .און געשעענישן

רעספּאַנדענץ:בּיוראָ" אין ווין ,אַרבּעטג?

| דיק פאַר דער יידישער און דייטש:יידי?
שער

1182

פּרעסעי

פון תּנך און תּלמוד} .

פון.

 )2שפּריכװערטער ארועןדנסאַרטן

לעבּן;  )3כּללים פון קלוגשאַפּט און ער2

פאַרונגען;  )4שפּריצװערטער און רעדנס?

אַרטן ,װאָס זיינען זיך סומך אויף מיטאָסן,

מענדלוי אכרהם  --האָט געלעבט
אין פראַנקפורט:מאַין , געווען בּאַפרױג? .דער אויסטייטשונג און דערקלערונג פון

אגדות ,לעגענדעס און אַנעקדאָטן ,אין

דפט מיט דעם היסטאָריקער י .מ ,יאָסט ,די געבּראַכטע שפּריכװערטער װייזט ט,
וועלכער דערמאָנט אים אין זיין אַרטיקל .אַרױס גרויס בּקיאות אין דער אַלטער
וועגן יידיש אין ערש און גרובּערס ענ-

איינער פון די עױשטע

ציקלאָפּעדיע,

יידן אין דייטשלאַנד זיך פאַראינטערע?
סירט מיט דעם ידישן פאָלקלאָר ,האָט
ט ,אַרױסגעגעבּן צוויי זאַמלונגען לעגעג:
דעס 46006261 .-.סמט  66/ 6925מסטם
11ס? ( 60051001/שטוטגאַרט22 ,2 ,

טע פֿאַרמערטע אױפלאַגע  )5481 --און

העבּרעיִשער אתוּןלמודישער ליטעראַטור,
וי אויך אין דער עברייטייטשער און

דייטשער און אנַאָענטע בּאַקאַנטשאַפט
מיט דעם ידישן לעבּנסשטיגער .אין .
דער הקדמה איז ער זיך מתנצל ,װאָס

ניט האָבּנדיק אַלע' מאָל די מעגלעכקייט .
איבּערצוגעבּן

דעם קורצן און קערנדיקן

יידישן אויסדרוק אין דייטש ,האָט ער

 60 )603מססזגע 1 516161116 600608--זיך סוף=כּל-סוף ?006210ז604ז( 066001005 502 9פראַנק2

מ פאורַטי2ן,
-

 ,)6581אויסנוצנדיק

פאַר

די דאָזיקע אַרבּעטן דערעיקרשט שריפטפ.

לעכע קוועלן ,אבַּאַזונדערס גרויסן ווערטפאַרן יידישן פּאָלקלאָר און דעם שטודיום
פון מערב:יידיש בּכלל האָט זיין דריטע
גרויסע

אַרבּעט

א"ט 6מט ז6זסשװסזקפ

אַנטשלאָסן צו בּרענגען

די שפּײיכװערטער און רעדנסאַרטן אין
זייער אָריגינעלער פּאָרם (אָבּער אין /

'דייטשע אותיות) ,און בּאַטאָגענדיק ,אַז
אַז ער אַלײן ווינטשט ,דער +זשאַרגאָן?

זאָל װאָס גיכער פאַרשװינדן פון לעבּן ,קען

ער אָבּער בּיי זיך ניט פּועלן ,אַז זאַלדאָס

קיעפטיקע און חריפותדיקע ,װאָס איז

+ז061 61091641-11091060ז429װ1606אז
1
: 54101,- 002125,-04ט8082 8426162 ?2
76116000011 - 6661.ק5
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אין דעם דאָזיקן דיאַלעקט אין משך פון

 61640406ממופ סמט 1זסשי (פ"ג י ,קויפ= 

קיבּוצים ,װאָס שטאַמען פון דאַנען ,זאָל
פאַרגעסן װערן; דערבּיי געפינט ער
אויך אַ זכות אויף יידיש ,װאָס אַ סך פאָר*

מאַן( ,פראַנקפורט:מאַין ,6581 ,זיז 1וא.+
| ,)524אין דעם דאָזיקן בּוך בּרענגט ט,,

יאָרהונדערטער געטראַכט און גערעדט
|געװאָרן פון פאָלק ניט נאָר אין דייטשפ.
לאַנד ,נייערט אויך אין אַלע יידישע

דאָס רוב פון אייגענעם זכּרון אויס זיין

מען און ווענדונגען ,װעלבע מיהאַלט גע:

פון זיין סביבה ,װאָס האָבּן זיך נאָך

גאָר אַלט :דייטשע אױסדרוקן אָדער
דייטשע פּראַָװינציאַליזמען--כאַראַקטערי?

| יוגנטצייט אָדער פון אײיניקע פּערזאָנען
אױסגעלעבּט

0

אין דעם

יידישן שטייגער,

יידישע שפּריכװערטער און רעדנס:

| אַרטן ,גרופּירט אין  4קאַטעגאָריעס:
{) שפּריכװערטער און רעדנסאַרטן,
װאָס .בּאַציען זיך אויף פּערזענלעכקײטן

וויינטלעך פּאַר ,מוישעלייײ ,זיינען בּאמת .
סטיש פאַר דער בּאַציָונג צו יידיש מצד
די אויפגעקלערטע אין דער צײט פון /
דער יידישער עמאַנציפּאַציעבּאַוועגונג

אין דייטשלאַנד,

י
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טעטער.

טעפּער קלמן (קאָליאַ) (-- 9781
) געבּ ,אין אָדעס אין אאַיג?

טעליגענטער פאַמיליע .בּאַקומען אגַוטע

יידישע

האָט ער אָנגעהױבּן

דיװידואַליזם,
גרופּירן אַרום
דיכטער,

וי

זיך אקַרייז

משה װאַרשע,

צו".

פון יונגע.
זישע לאַנדוי,,

דערציונג און געענדיקט דעם | משה נאַדיר אוֹן שפּעטער אויך לייוויק
|

קורס פון אַלגע= 
מיינער בּילדונג

אין גימנאַזיע ,זיך
 אַרײנגעצויגן איןדער נאַציאָנאַלער
בּאַװועגונג און גע?

א .אַנד ,.אויף וועלכע ער האָט געהאַט
אַגרוסע השפּעה .ער האָט זיך בּאַטײ+

ליקט אין פאַרשיידענע יידישע צײטף
שריפטן ,דערהויפּט אין דער צפ ,אַ .ש,",

װליטעראַטור און לעבּען" א .אַנד ,,וואו'
א"פ ד'אַבּרוצצי,

ער האָט,

פאַרעטנטף

לעכט /עסײען און פּעליעטאָנען ,זיך

שטאַנען צו דעם -

אויך פיל אָפּגעגעבּן מיט איבּערזעצונגען.,
קריז פון אחד"
אין זשיטלאָװסקיס חדאָס נייע לעבּען"
| העם .זיין אויסער!
געוויינלעכער רעדנער:טאַלענט האָט אים  .פאַרעפנטלעכט אָװסיאַניקאָ:קוליקאָווסקיס.

פרי געמאַכט אַנאָמען און ער איז גע:

מאָנאָגראַפיע  וועגן לעוו טאָלסטאָי ,פּאַרן'

האָבּן
ער.

פ"ג מאַקס מייזעל צװאַמען מִיט משה.
װאַרשע איבּערגעזעצט די דראַמען פון
אַנטאָן טשעכאָוו זדער װאַסער=פױיגעל"

אויך געווען דעלעגירט אויף איינעם פון

קאָנקעל װאַניאַ" (זפעטער"

ווען צווישן

די ערשטע,

װאָס

אַװעקגעלײגט אגַרונד פאַר דעם ראַדי

קאַלן ציוניזם,

אַלס

ציוניסט

אין

(זדי מייוו"),

װאַניאַי) ,חדער קאַרשען:גאָרטען" (2טע.
די ערשטע ציוניסטישע קאָנגרעסן .שפּע:
טער אָבּער ,ערב דער ערשט :ער רוסל | +אױסגאַבּע פ"ג בּ .א .קלעצקין) ,געאָרג.
בּראַנדעסעס מאַנאָגראַפיעס חהענריק איבּ?
שער רעװאָלוציע ,איז ער צוגעשטאַנען
סען" (ז"ז  )861און פרידריךף ניצישף"?-
צום זבּונד" און געװאָרן דער טריבון

פון דער סאָציאַלער רעװאָלוציע .געשפּילט

(ז"ז  ,)141זיך בּאַטײליקט אין צונויפשטעלן".

אַגרױסע ראַלע צװישן דער שטודירן? | װלאַדעקס אַנטאָלאָגיע חפון דער טיעפעניש.
דיקער יוגנט אין די אויסלענדישע קאָ :פון האַרץ" ,פאַר וועלכער אויך געמאַכט די'
איבּערזעצונגען פון דייטש ,רוסיש ,העב=
לאָניעס ,זיך בּאַטײליקט אין די דיסקו:
 סיעס מיט די פירער פון דער ציוגיסטי? ירעיש ,ענגליש ,און אין דעם גרויסןיידישענגלישן ענציקלאָפּעדישן ווערטער=
שער באַװעגונג ,צ"א מיט חיים װײצ:
מ!אַנען ,נאָך די אָקטאָבּער:טעג פון  | 5091בּוך (פ"ג י סאַפּירשטײן ,נ"ל 5191

אאיַזרבּעערטעראַהראעָסבטּיןרט איםגעװאאָָרפןּ,געשלאאָָגבןּער די

פו.

דער טורמע=ואַך 7091 .צוזאַמען מיט
דער פרוי (אַ רעװאָלוציאָנערין:טעראָריס:

מיטגעאַרבּעט אויך אין רוסישע צייט?-
שריפטן,

װי אין פסוא  428011א .אַנד.

נאָך.ד|ער מערץ:רעװאָלוציע אַװעקגע+
פאָרן מיט אגרַופּע רוסישע ע-מיגראַנטן

טין ,וועלכע ער האָט אויף אַ סענסאַציאָ:
סאַראַטאָוו ,וואו שטודירט גערמאַניסטיק;
נעלן אופן בּאַפרײט פון דער מינסקער
טורמע) אַנטלאָפן קיין בּערלין און פון אין אוניווערסיטעט 0291 ,געװאָלט צו=
דאָרט אַװעק קיין אַמעריקע .זיך אַלץ ריקפאָרן קיין אַמעריקע ,אָצּער ניט בּאַ=
קיין רוסלאַנד ,געלעבּט דאָס רוב אין

מער דערווייטערנדיק פון סאָציאַליזם און
אַיבּערגײענדיק

צום אַנאַרכיזם

און איג2

קומען קיין וויזע און געלעבּט אין .װיל- :

נע

און אין װאַרשע,

געדרוקט

עסײיען

ו'

1185

טעפער  --טער

איט |זינאָטיצן" אין ווילגער זטאָג" ,זריב=
געןי ,א .ריוענס װנײי:ייריש" ,איבּער= -

ק,אַליא אפּאָסטאַטאַ* ,אין ,ליטערארישע גלעטער",
 0ד"ר א .קאָראַלגיק ,אין ,טאָג" 52911 ,דער

|עזעצט ראָבּערט זיידעלס חצוקונפטשול |-
ג

און אַרבּעט:שול" (פ"ג חקולטור?ליגע",
 ,3ז"ז  ,)36זיך בּאַשעפטיקט מיט
געבּן ענגלישע לעקציעס,
געהאַלטן
רעפעראַטן 2291 .אַװעק קין ראַטנ
רוסלאַנד,

פּרודענץ

שטודירט

און

אין פּט"בּ יוריס?

געענדיקט
דעם

אויסצייכענונג

מיט

אַן

אניוערסיטעט,

לעצטנס זיך בּאַזעצט אין וועליקי:אוסטיוג,
אַרכאַנגעלסקער גובּ ,,אַלס אױיספאָרשער

בּיים 9ל;קסגעריכט -- ,איינע
אָריגינעלסטע פיגורן

|

1186

לעצעדיגער ,אין ,קוגדס",

,5291

מער יעקב (די חשוון --.1581
) געבּ .אין נײישטאַדט ,אויף דער

פּרײסישער גרענעץ,

אין דער פּאַמיליע

פון סאוַחר ,בּיז  31יאָר געלערנט אין
חרר ,דאַן אין די ישיבות פון סלאָנים |

און גראָדנע ,װאו צו  71יאָר חתונה גע
האַט .דער רייכער שווער האָט געװאָלט,
ער זאָל װייטער לערנען פאַר א
רַב,

אָבּער ט ,האָט זיך שוֹין צו פיל געהאַט

אַרײַנגעלאָזט אין השכלה און אין דער

פון די

רוסישער און דייטשער ליטעראַטור ,אוך.

פון דער מאָדער?

נער ײדישער אינטעליגענץ ,מיט אַ
בּרייט וויסן ,טיפן װעלט-בּאַנעם ,שאַרפן
אַנאַליז ,אומרויקן ,אײיבּיק זוכנדיקן גייסט
און איידעלן אידעאליום ,איז ער די
לעצטע יאָרן געשטאַנען אונטער אַ
שטאַרקער השפּעה פון רוסישן רעלי
גיעזן מיסטיציזם ,פֿון ראאַָזאַנאָוו .,אינאָ:

דער שווער האָט אים געמאַכט פֿאַר אַ

סוחר 09 -.0881 ,געהאַלטן אין ראָטטאָו.

דאָן אַ העבּרעיש:רופישע שׂול ,דאַן גצש 
קומען | קיין נ"י ,ווא געעפנט אהַעב.
רעישע שוֹל 4981 ,געװאָרן

משָגִיח אין.

דער זתּלמוד-תּורה מאַנטעפיאָרע"2981 ,

צוזאַמען מיט מאָריט ראָזענפעלד און

קענטי אַנענסקי . ,און אינגאַנצן אַװעק

ויואל אַראָנסאָן אַרױסגעגעבּן אין גיי 7
נומערן פון אַ װאָכנשריפט שדי זון",
 89--7אַרױסגעגעבּן אַ חודש:זשורנאַל

פון די

;נאַטור און לעבּען" ( 8ה"ה) ,פאַרפאַסט

פון יידנטום און יידישקייט .דער סטילכּון זיינע פּובּליציסטישעץ און בּעלע?
טריסטישע

עסייען

אין איינער

אָריגינעלסטע אין ײידיש ,הגם אין אַ פאַר דעם יידישן טעאַטער אין אַמעריקע
געוויסער מאָס געקיגסטלט ,װלאַטיניזירט ' ,אַ גאַנצע ריי פּיעסן ,דאָס רוב פון דעם.
מיט דער כּװנה צו מאַכן יידיש .מין היסטאָרישע אַפּערעטעס ,װי אשיבת
ציון" ,זאַמנון און תּמר, ,/דער גליקלע2
חטאַלאָנפּעיִק" ,צו דערווייטערן די שפּראַך
כער פּאַסטעך ( ,)2981ידי זילבּערנע
פון דער װאולגאַריטעט פון דעם צֵי2
האָכצײטײ ( ,)3981זבּוסתּנאי" ,חראַפאַעל
טונגס"זשאַרגאָן ,אזַאַמלונג פון זיי איז
אַרױסגעגעבּן פון זיינע פריינד אין נ'י .דעל מאָנטע" ,אמלחמות היהודים אָדער
אײט

זזיגזאַגען".

איבּערזעצונגען

(פ"ג װעכאָ").

זײנע

די גערויבּטע פּרינצעסין" (,)5981

געהערן צו די בּעסטע

אין אונזער ליטעראַטור,
/ ,3מיבאלעוויטש,
קוכרונות פון אַ אידישען
סאָציאַליסט?{  צביון . ,אין ,פאָרװערטס"; 3291 ,
ז .רייזען ,אין װוילנער ,טאָג" ,אַװגוסט  } 2291משת

נאַדיר
 ,פמײנע הענט האָבּען נפיאטַרגאָסען דאָס

דאָזיגע בּלוט",

ז"ו

071 - 56

מ.

נײמאן,

וכּתר

מלכות אַדער די קרוינונג פון ינאי
חמלך" ,אדי רויבּפויגל אָדער דער סקאַנ?
/

דאַל אין די הויכע פענסטער (,)9981

חדער נייער משיח אָדער דוד אַלראָי--

לוט בּיקאָנספילדס ראָמאַן חדי בּת:מלכּהוּ -
( ,)1091חרעגינע אָדער די יידישע גראַ.
פיגע" ( ,)2091חדי יידישע נשמה" (;)8091
()82

|

רמאַןע'  6טער ט
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ידער

! 8811

פערפאַססער אין קינד:בּעטי--,אַ .בילדונג ,ועטלעכע יאָר פאַרבּראַכט אין

קאָמעדיע אין איין אַקט; אויס דעם לעבּן אױסלאַנד ,אין פּאַריז און לאָנדאָן ,פאַר?
ן די יידישע דראַמענשרײבּער אין פולקומענדיק זיין װיסן 5091 ,אלַענגע:
פו
יקע (אין זמ"בּ זדיא אידישע בּיהנע" ; ,רע צייט געווען טעטיק אין װאַרשע אַלס
אַמער
ניי  ,)7981צוזאַמען מיט טאָמאַשעװסקין ---מיטגליד פון אָרטיקן קאָמיטעט און אָנ
דער אין זכות פון שבּת -פירער פון דער פּראָפּאַגאַנדע ,ז-יך בּאַ:
אדער ש"ך אָ

) .פון זיינע אַנדערע זאַכן זי טײיליקט אין חוועקער"  --דעם ערשטן.
קודש" (8991
ּוכפאָרם אַרױס אין אהיבּרו ילעגאַלן בּונדישן אָרגאַן ,אָנהײבּ 6091
נען אין ב
פּאַבּלישינג קאָ"? :המנ'ס מפּלה" --הומאָ?

ריסטישע דערציילונג ; חנייע אַריסטאָקראַ
טען"---הומאָריסטישע| .דערציילונג;

עדער

געהיימער מאָרד אָדער דעם רבּייס מופת"--

-

ראָמאַף 

חכמי ישראל באמריקאן

פ .גאָרין ,געשיכטע

פון אידישען טעאטער ,11 ,זי ,662

| מערמאַן .משה (1--4751א)7191 6/

געבּ ,אין מאָהליעוו ,װײסרוסלאַנד ,אײ:

עמיגרירט קיין לאָנדאָן ,וואו פאַרענדיקט
אַ גרעסערע אַרבּעט קעגן אַנאַרכיזם,
שטודירנדיק דערצו די אַנאַרכיסטישע
ליטעראַטור אין בּריטישן מוזיי7091 .
צוריקגעקומען קיין װאַרשע ,זיך גע-
שטעלט בּראש פון דער אָרטיקער אִר2
גאַניזאַציע פוּן זבּונד" ,מיט גרויס ער?
/פאָלג געהאַלטן לעקציעס אין דעם זאו?

ניווערסיטעט פאַר אַלעמען",

װעלכער

ָניערן פון דער יידישער איז אָבּער אינגיכן פאַרמאַכט געװאָרן
נער פון די פּיא
ַװעגונג אין רוסלאַנד .,פון דער צאַרישער מאַכט .אַרעסטירט
סאָציאַליסטישער בּא
| און אָפּגעזעסן עטלעכע חדשים אין דער
האָט ער נאָך פאַר
בּריסקער פעסטונג ,איז ער אַרױסגעשיקט
גרינדונג פון
דער

אוב 'נדי

זיך

| געװאָרן אין זיין געבּױירנשטאָט אונטער

א

פּאָליצײ:אויפזיכט .בּשעת דעם אַרעסט

געגעבּן מיט פאַר.

איז אין װאָכראַנע" פאַרלױרן געגאַנגען
זיין ווערק וועגן אַנאַרכיזם--אַ פאַרטיקע

שפּרײטן סאַציאַ?

ליסטישע אידעען.

אַרבּעט פון אַסך יאָרן; דאָס האָט אים

אין זיין געבוירג"

-שטאָט,

פאַרשאַפט

גרופּירב2

קראַנקהײט--אַסטמע,

דיק /אַרום זיך אַ

קרייז יונגע אַרבּעטער און אינטעליגענץ.
ר

האָט ער גענומען

פיל עגמת  :נפש און זײן

אַן אַקטיון

פון װעלכער ער

האָט יאָרנלאַנג געליטן ,האָט זיך נאָך מער -

פּאַשטאַרקט צוליבּ דעם .דאָך האָט ער

שפּעטע
עאַרבּעט אין וויל= | ניט אויפגעהערט צו אַרבּעטן אין דער
אָנטײל אין בּונד" ,ג
געווען איי -בּאַװעגונג אין מאָהליעװ און דער אוֹם+ +
נע ,מינסק ,קאָװונע א .אַנד,.
נאָענטסטע מיטאַרבּעטער  .געגנט ,האָט רעפּרעזענטירט דעם דאָזיקן
נער פון די
ראַיאָן אויף .דער פּאַרטײ?בּאַראַטונג אין
אין אַלע אומלעגאַלע און לעגאַלע אויס?
פֿאַקטישער  -גראָדנע  ,8091בּיז די רדיפות פון דער
גאַבּן פון דער פּאַרטײ,
רעאַקציע און די שװוערע מאַטעריעלע
רעדאַקטאָר פון דעם אָרגאַן ?דער בּונדי
אַסך .לאַגע האָבּן אים ווידער געצוואונגען צו
זינט  ,4091האָט איבּערגעזעצט
עמיגרירן קיין לאָנדאָן און פון דאָרט
סאָציאַליסטישע בּראָשורן אויף ידיש,
פּולאַריזאַטאָר ,קיין נ"י ,אין דעם נייעם צענטער פון
זיך אויסגעצייכנט אַלס פּאָ
דער יידישער סאָציאַליסטישער באַנעי
זיך זייער פיל אָפּגעגעבּן מיט זעלבּסט?

1190
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גוֹנג זיך דערהויפּט אָפּגעגעבּן מיט קול :אין פּט"בּ אַ געוויסע צייט געװען סע*
טורעלער טעטיקייט ,געװאָרן פּאָפּולער קרעטאַר פון דער רעדאַקציע פון
מיט זיינע לעקציעס אויף װיסנשאַפטלע?

כע אסואןָציאַליסטישע טעמעס ,מיטגע:
אַרבּעט אין דעם ידישן אָרגאַן פון דער.
סאָציאַליסטישער פּאַרטײ ;דער אַרבּײ:
טער" א"ר פון דוד פּינסקי און יוסף
שלאָסגערג ,װאָס האָט אָנגעפירט דעם.
קאַמפּ קעגן .דער "געלקייט"

און בִּילי:

קייט פון דעם יידישן סאַציאַליזם אי
אַמעריקע ,שפּעטער אויסגעװויילט געװאָרן

אַלס מיטגליד פון דער רעדאַקציע פון
דער צוקונפט" און א"ר פון אברהם

ליעסין געװאָרן געהילפס:רעדאַקטאָר פון
דעם זשורנאַל ,זיך אויך באַטײליקט אי

די

פּראָפּעסיאַנעלע

אָרגאַנען

פון דער

הנמעם  ,800201אָבּער צוליבּ דעם קָלֵי:

מאַט ,װאָס האָט שלעכט געװירקט אוף
פאַרלאַזט

זיין געזונט,

פּט"בּ און זיך

בּאַזעצט אין זיין געבּ רטשטאָט ,וואו ער איז -
אוינגעװיילט געװאָרן אַלס סעקרעטאַר
פון שטאַטראָט ,איז אָבּער אינגיכן געַף 
שטאָרבּן ,פון זיינע פילע אַרבּעטן זיינען
אין בּוכפאָרם אַרױס בּלויז :ארעליגיאָן,
און קלאַסען:געגענזאַטצען" (צוערשט אַלס
אומלעגאַלע אױסגאַנע ,איבּערגעדרוקט
פון פ"ג די וועלט" ,װאַרשע ,6091 ,ז"ז ;81
וסאַישער איבּערזץ:
פאַרװאַן אויך ארין
צונג); אקולטור און דער אַרבּײטער=
ט-ן בּילד פון פאַרפאַסער און
י" -
מאַס
קל
זיין בּיאָגראַפּיע געשריבּן פון שכנא עפּ2

יידישער אַרבּעטערשאַפט ,געװען אי
נער פון די גרינדער פון דער יידישער
סאָציאַליסטישער אפעדעראַציע" (פעדע:
ראַטיװוער טייל פון דער סאָציאַליסטי

װלעבּענס:פראַגען" ,װאַרשע ,8191 ,ז"ז ,)64

שער פּאַרטײ פון אַמעריקע) ,און נאָענ?

טערױמאַן אַלעקסאַנדער (-- 4981

טער מיטאַרבּעטער פון אירע אָרגאַנען--

דעם צווייוועכנטלעכן זאידישען סאָציאַ.:
ליסט" און דערנאָך  --דעם װאָכנבּלאַט
חדי נייע וועלט"; מיטגליד פון דער עק2

זעקוטיווע פון דעם װאַרבּעטער=רינג"
און פאַרזיצער פון דעם קאָמיטעט פאַר
אויפקלערונג און פּראָפּאַגאַנדיע ,האָט
ער רעדאַקטירט די אױסגאַבּע פון דעם
אַרבּעטער:רינג חדי וועלט און די מענש?

הייט",

אין אױפּטראָג פון דערמאָנטן

קאָמיטעט געאַרבּעט אויף אװַערק איבּער

דער געשיכטע

פון דער אַרבּעטער:באַי

וועגונג ,געווען אויך מיטרעדאַקטאָר פון
:גרויסן יידיש?ענגלישן

ענציקלאָפּעוישן

װערטערבּוך ,אין ראי.יזענס זדאָס נייע
לאַנד" פאַרעפנטלעכט אַן אָפּהאַנדלונג דער
פּאָליטישער זאידעאַל פון די נביאים".
נאָך דער מערץרעװאָלוציע דורך נאָר.

קךיין רוסלאַנד,
וועגיע צוריקגעקערט זי

שטיין (פ"ג די וועלט ' ,קאַטערינאָסלאַו,
 ,1918זז ;44

:טע

אױסגאַבּע--פיג 

) געבּ ,אין שטעטל סטאַ:
נישעשטי ,רומעניע .מיטאַרבּעטער פון
פאַרשיידענע רומענישע צייטונגען און
זשורנאַלן ,אַרױסגעבּער פון ארַומעני:
קינדער:צייסונג.,

| שער

פאַרעפנטלעכט

אין פאַרשײידענע רומענישע צייטשריפטן
איבּערזעצונגען פון דוד אײנהאָרן ,ש.
פרוג ,יהואש ,מאָריס ראָזענפעלד ,י .יפה,

ל ,מילער ,י .גראָפּער ,שלום:עליכם (זיין
וויגליד) ,אין אַ בּאַזונדערער אױסגאַבּע--
געקליבּענע נאָװעלן פון אברהם ריזען
(יאיוב" ,זדער גמילת-חסד" א .אַנד,),
צונויפגעשטעלט אַן אַנטאָלאָגיע פון ייךי- :
דיכטער

שע

אויף רומעניש,

טערעשקאָװעצקע לוי=יצחק  --פון
|אַלט?קאָנסטאַנטין,

האָט פאַרעפנטלעכט

אַ זאַמלונג פון  12לידער א"ט /דער בּן

יחיד"
ש.

(זשיטאַמיר,
ווינער,

רשימה,

,3

זיז

)4

טקאַטש  --טראַכטמ | ---טרובניק
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צושטיין פון די השטעטל דיק -ע פאַנאַטי.
מקאַטש באיר:זימל---4981( .
( געב ,איןדאָרף פּריבּאָרסק ! .,קער .ער האָט זיך בּאַזעצט אין זשיטאָ:
קיעווער גובּ ,,אין דער פאַמיליע פון  .מיר ,וואו ער האָט זיך בּאַשעפטיקט
אַיס העבּרעיִשער לערער ,אטַיפישער
אמַלמד ,בּיז  31יאָר געגאַנגען אין חדר,
משכּיל פון די 075קער יאָרן ,װאָס האָט
ד|אַ-ן אַלײן געװאָרן דאַָרפס-מלמדל,
| פאַרנעמענדיק .זיך גלייכצייטיק מיט | געהאַלטן פאַר אווַאוילטעטיקער זאַך צו'
זעלבּסטבּילדונג ,  3191אױסגעװאַנדערט לערנען מיט די ישיבה"בּחורים די רו
|ישע שפּראַך ,האָט ער .דאָך אָפּגעשאַצט
קיין אַמעריקע ,די ערשטע שירים פאַר? ס
טלעכט אין די רוסיש:אַמעריקאַנער .די אומגעהייערע בּאַדייטונג פון יידיש

| עפנ

צייטונגען 6080 0800סץ 2און 848011
אַן אָנגעהױבּן צו שרייבּן אין,קוט ,ד

 -יידיש לידער און פאַבּלען און זיי גע?

אַלס מיטל צו פאַרשפּרײטן בּילדונג

צװישן פּאָלק און גענומען אַ טעטיקן

אָנטײל אין דער דעמאָלטיקער יידישער
ליטעראַטור .,האָט געשריבּן פּאָפּולער=

דרוקט אין חפ .א .ש, ,".די נייע וועלט".,
זקונדס" .,חפרייהייטי ,זניי:יידיש" ,זאויפ? .װיסנשאַפּטלעכע אַרטיקלען אין "הוין=.
= גאַנג?  א; .אַנד ,בּאַשעפטיקט אַלס מאָפ פריינד" ,ש"ע--ס איודישער פאָלקס-בּיב=
ליאָטעק" אאַ.נד ,אױסגאַבּן און האָט'
לעראַרבּעטער אין ג"י
פאַרפאַסט; איינס פון די ערשטע מאַ=
מראַכטנאַן יעקב--שמואל (כ"א סיוון-
דערנע לערנביכער פון ידיש א'ט

 -- 13נאָך  )9881געבּ ,אין אָװרוטש?,
.
װאָלין ,פון  3681געלעבּט אין אָדעס ,בּוך צו לייכט ערלערנען ..דיא זשאַרגאָ=
אזשאַרגאָנ--לעהרער  /פּראַקטישעס לעהר=

וואו ער איז געוען אָנגעשטעלטער בי
א .בּראָדסקין ,אין די :08קער יאָרן זיך

בּאַזעצט אין אַקערמאַן ,בּעסאַראַבּיע .גע:
שריבּן אין העבּרעיִשע און אויך רוסישע
צייטשריפטן,

אַרױסגעגעבּן

אַ זאַמלונג

אַרטיקלען יאגודה אחתיי (אָדעס,)0781 ,

נישע שפּראַכע אין איין קורצע
(-5381;:2טע אױסגאַבּע ,פ"ג יעקב
טענקאָ ,װאַרשע ,8881 ,ז"1ז,)21
אַנטהאַלט ,אַחוץ אָרטאָגראַפישע

ציט"
סמער=
װאָס
כּללים

אין העבּרעיזמען,

איף.

און איבּונגען

אַנעקדאָטן ,שפּריכװערטער און אַ כרעס= .
טאָמאַטיע פון נאַטורװיסנשאַפטלעכע אַר=
װערטער-בּוך | בּײי.5
טיקעלעך ; ייפרעמד

אַבּווך חאור תּורה" ( )1881א ,אַנד ,אויף
יידיש פאַרפּאַסט אייניקע דראַמען פון
יידישן לעבּן ,װי /דאָס צװייטע װייבּ
נאַהע  000,4פרעמדע װאָרטער ,וועלכע
אָדער דער טרייער קנעכט" : ,חדינה",
געפינען זיך אין דער רוססישער שפּראַ=
*
װקידוש לבנה" ,אָבּער זי זיינען גע |כע ./ .איבּערזעצט אויף דער זשאַרגאָצ
בּליבּן ניט פאַרעפנטלעכט- ,
נישער שפּראַכע" (פ"ג פון בּוכהענדלער
ספר זכּרון. 644 ,
מרדכי סקאָמאַראָווסקי ,זשיטאָמיר- ,7881 ,

מרובּניק יונה=זיידל ()8881 --- 81..,

געבּ .אין ליטין ,פּאָדאָליע .בּאַקומען אַ
שטרענג רעליגיעזע דערציונג ,איז ער
ושפּעטער געקומען אונטער דער השפּעה
פון דער השכּלה-ליטעראַטור און זיך אָנ
געהױיבּן אָפּצוגעבּן מיט זעלבסטגילדונג,
פאַרװאָס

ער האָט גענוג געהאָס -.אויס=

זיז  .,)38פון זיינע איבּערזעצונגען זײי= 

נען אַרױס :װעמק הארזים" (אַ בּאַאַרבּע=

טונג פון אגילאַרס בּאַקאַנטן ראָמאַ); 
זדי אומגליקלעכע מרים"  --ראָמאַן אין .

 2טייל( ,ווילנע -; )8881 ,חדי שיינע יהו+
דית ,אָדער יהודית .די צווייטע?---:פון זאַ?
כאָר:מאַזאָך; חֹאסתּר המלכּה"--פון קאַרל=

טרופניק --טרויבּ  --טרונס.

1193

1194

בּאַקומען איַידישע דערציונג ,יאָרנלאַנג
עמיל פּראַנצאָז (בּאַרדיטשעוו;)8881 ,
זאיינע קורצע בּאַשרײבּונג איבּער אייניגע | געלעבּט אין אויסלאַנד ,אַרומגערײזט אי= /
בּער פאַרשיידענע לענדער ,די מלחמה?
היסטאָרישע ערטער פון ארץ:ישראל" --
צייט פאַרבּראַכט אי שווייץ ,די ןלעצטע |
נאָך קלמן שולמאַן (זשיטאָמיר,8881 ,
ז"ז  )404א ,אַנד .קראַנקערהייט,

שוין

פאַרן טויט ,האָט ט--ן בּאַזוכט ש"ע און
איבּערגעלאָזט זיין פרוי  002רובּל ,און
אַז ער איז געשטאַרבּן ,האָט ש"ע צוגע:
שיקט דער אלמנה נאָך  003רובּל,
רבּי קצין ,אין ש"ע--ס
ליאָטעק" ;} ,געקראָלאָג
ראָזשאַנסקי ,אין עדאָס
טאָץ,89 ,2291 ,

יאָרן אין לאָד
ווּאו זיך .בּאַטײ- ,

=

.

ליקט אין דער מאַ:
נופאַקטור אינדן? -
סטריע ,פאַרעפנט?.

עטלעכע
יודישער פאָלקסיבּיבּ!  -לעכט
101
פון י .פאַסט1 ,
קליינע זאַכן אין
גייע לעבען" ,בּיאליסי
אָרטאָדאָקסישן

מױויבּ ישראל-מיכל /שֵן -- 8581

יהקול" ,װאַרשע,
א"פ טייל ,דאַן אָנגעהױיבּן צו שרייבן

וו  ) 8201געבּ .אין קײדאַן ,קאָו?
יידיש ,געדרוקט פּיזאַזשן און בּילדער
נער .ליטע ,אַן אײיניקל פון הגאון ר' איִן י .ל ,פּרצעס חיודישער װאָכענשריפטץ,
|אברהס-שמעון טא,ון פון הגאון ארַ'בּצי  ,8 -זמ"בּ זיודיש"/ ,0191 ,דאָס בּוֹך און
לע פּאָסװעלער .געלערנט אין בּית:מדרש,
דער לעזער" (פ"ג א .גיטלין ,)1191 ,אַר:
ט
| אין ישיבות אוֹן אין אױסלאַנד ,זינ
טיקלען אין חליט ,בּלעטער" א .אַנד ,אין
ן
ו
{  8781געשריבּן אין װײהמליץ" א
בוכפאָרם אַרױסגעגעבּן :װפון דער נַאֵ=

חהמגיד" ,אױסגעװאַנדערט קיין דרום:
אַפּריקע ,אַרױסגעגעבּן שְ-- 3091 41/

8אָכאנַבּלאַט אין יידיש און העבּ?
װ
ע
ר יש חהכּוכב  --דער יודישער שטערן",
געוואוינט

דאָס

רוב אין יאָהאַניסבּורג,

וואו ער איז אויך געװען סעקרעטאַר
פון חברה ש"ס אין װגרינעם בּית:מדרש",

:שפּעטער צוריקגעקומען
דאָס רוב
געוואוינט
און אין טעלז (די ידיעה
אין דעם יאָהאַגיסבּורגער
נייע װאָרט?,3 ,6191 ,

קיין רוסלאַנד,
אין לבבּאַװע
וועגן זיין טוט
זשורנאַל װדאָס
איו אפַאַלשע)

טרונק יחיאל = ישׂעיה (כ"א אדר
) געבּ .אין דאָרף
-- 7
אָסמולסק ,בּיי לויוויטש ,פּױלן ,אין אַגביריש-חסידישער משפּחה ,פון פאָטערס

צד שטאַמט פֿון רבּנים ,פון דער מי
טערס--אַן אייניקל פון בּרוך גזשיװואָטש,

איינעם פון די רייכסטע יידישע גוטס:
בּאַזיצער און װאַלד:סוחרים

אין פּוילן.,

טור--צייכנונגען און פּייזאַזשען" (פּראַכט:

מיט

אױסגאַבּע ,
אַרטו"  שיק,

אילוסטראַציעס

פ"ג א .גיטלין

פון
4191)1

חפייגענבּוימער און אַנדערע ערצעהלונף 
װי אויך די איבּערזעצונג

גען",

בַּבלישן עפּאָס

ײגילגאַמעש"

פון

(פ"ג /די

צייט" ,װאַרשע ,2291 ,ז"ו  4411זמידע"

(אַנטהאַלט
זאין

די

די דערציילונגען יחורבות",

בּערג",

יאַ מעשה

פון אַליבּע";

פ"ג פּנחס גראַובּאַרד ,3291 ,ז"ז ;)132
;די װועלט איז אחַלום" (עסייען ? :טרוי:

מער--צו דער פּסיכאָלאָגיע פון דער יודי

שער געשיכטע" ,ועגן ש"ע ,ידאָס בּוך
איוב" ,חדער טויט" ,חוועגען קנוט האַמ?
סון" ,חיודיש"--זייער אָריגינעלע בּאַגרינ:
דונג פיויןדישיזם ,אוועגען י ,ל .פּרץ";
פ"ג עדי צייט? ,װאַרשע ,2291 ,ז"ז ;)611
/דאָריאַן גרײי--אָפּהאַנדלונג וועגען קונסט
און ווירקליכקייט .מיט עטליכע װער:

טעד צום ענין ידאָריאַן גריי? פון מ,

טרונק  --טריוואקס  --טריוואוש

1195

װאַנװילד" (פ"ג פּ ,גראַובּאַרד,3291 ,
ז"ז 111עא ,)46אין זיינע ערשטע בּע:

1196

שטעלן די זערשטע אַלגעמײנע און יורישע.

האַנד:ענציקלאָפּעדיע" (פ"ג װהאַנדבּיכערו/ ,

עטריסטישע װערק דערהויפּט אַ שילדעפ  .פון א .גיטלין ,װאַרשע ;7191 ,אַרױס 2
ל
ה' ,זי  ,253בּיז אַנטיאָכיאַ) ,אין בּוכפאָרם
ן
ו
א
ט
כ
ַ
א
מ
ר
י
א
ן
ו
פ
,
ר
ו
ט
ַ
א
נ
ר
ע
ד
ן
ו
פ
ר
ע
ר
פאַרעפנטלעכט, :אונזערע פּיאָנערען אין
גרויסקייט ,האַט ט -.אין זיינע שפּעטערע
ארץ:ישראלי (פ"ג עמרכּז הצעירים" ,װאַר= -
דערציילונגען ,אַריגינעל לויט די טעמעס
שע ,6191 ,ז'  ;)13שדײטשלאַגד"  --אַ
האַנטבּוך (פ"ג אװאַרשאַװער טאַגעבּלאַט?,
און דער עקזאַטישקײט פון דער געשיל:
 ,6ז' ; )46ײהאַנד:בּוך פון ארץ:ישראל"
דערטער סביבה ,געפּרװוט בּרענגען צום
(פ"ג פון דער ציוניסטישער אָרגאַניזאַציע,
ן
אויסדרוק די מאָטװן פון פאַטום או
װאַרשע ,8191 ,זיז  ,801-/11מימ אַ מאַפּע);
מיסטעריע ,בּאַזונדערס אויסגעצייכנט אי זארץ:ישראל אַלס לאַנד פון יודישער

ער אַלס עסעיסט ,װאָס בּאַהאַנדלט מיט
אַטיפן חוש און שאַרפֿער אינטעלעקטו:
אַליטעט

די אײבּיקע

פּראַבּלעמען

פון

קונסט און רעאַליטעט ,פון יידנטום אאַז"װ.
 -ש .ניגער4,

אין

;צוקונפט"

;111/43 ,2291

קאָלאָניזאַציע"  --לוט

קאַרל בּאַלאָד

בּאַאַרבּעט

מאַטעריאַלן צוֹ

(דערז' פ"ג ,ז"ז  02 -- 7191 ,42גע:
און

זאַמלט

יידישער פילאָלאָגיע.

אָפּגעדרוקט

אויף װעלכן געבּיט

/די יודישע

זשאַרגאָנען"

(גנבים:כּלי;זמר-און בּעל  עגלהײלשון --

ש .מענדעלסאָן ,אין ;בּיכעריװעלט" ,3291 ,ז"ז
הלל ציטלין ,אין ,מאָמענט".,89 ,2291 ,
1

אין זמ"בּ ;בּיי אונז יודען") .האָט רעדאַק?
טירט די אילוסטרירטע צייטשריפט א"ט

מריװואַקס יצחק = אברהם (--8981 8/1

;אַלט:נײלאַנד" (װאַרשע.8 ,02 -- 9191 ,
ה ,און  61 ,52 -- 4291ה') ,אין די

ש,

צער

געבּ .אין מעוריט
שעדלע
ערשטע  5הי פון דעם זשורנאַל דורב?
געגנט ,אַלס זון פון אװַאַלד:סוחר
ן
ו
א
געפירט אַן אַנקעטע צווישן די יידישע
הייזער:אונטערנעמער ,בּאַקומען אַרעלײ  .שריפטשטעלער ועגן דער שפּראַכנפראַ=
גיעזע דערציונג מיט אבַּיסל וועלטלעכע
גע אין א" 52 -- 9191 ,געפירט אַ

לימודים,

אין ער צו  9יאָר אַריבּערגעף

פאָרן מיט די עלטערן קײן א"י ,גע2
לערנט אין ירושלימער ישיבות ,צוֹ 41
יאָר זיך פלייסיק אָנגעהױבּן אָפּצוגעבּן

מיט זעלבּסטבּילדונג .אָנהײבּ  8091דע:
בּיוטירט אין ?החרות"

מיט אַן אַרטיקל

לא היה

ולא נברא" א"א,

;ישו

הנוצרי

פ"ג זאַלטנײלאַנד? און אַרױסגעגעבּן אי?
בער  02בּיכער ,דערהױפּט העבּרעישע.

יאַנואַר  6291זיך .בּאַזעצט אין תּלאביב
אַלס קאָרעספּאָנדענט פון ?הייגט* און
|
בּוכפאַרלעגער,

טריוואוש יוסף-אליהו (י"א שבט
6

--

) געבּ .אין װילנע.

 01 -קאָרעספּאָנדירט אין װאַר:8
שעװער עאונזער לעבּען" 1191 ,צוריק=
געקומען קיין רוסלאַנד ,בּי!  8191מיט:
געאַרבּעט אין פאַרשיידענע יידישע און

זיין פ.אָטעף כּל:ימיו אבַּוכהאַלטער און
געשעפטס:קאָרעספּאַנדענט ,פאַר זיין צייט
אַ גאַנץ פיין געבּילדעטער ,אויך זייעף
געשריבּן העבּרעיש ,האָט ,כּדי
נאיָטפּצורײסן דאָס געראָטענע יינגל

נאָענטן מזרח ,א"י ,מצרים71 -- 6191 ,
געווען נייס = רעדאַקטאָר פון /היינט",

וואוילקענעוודיקע און געלייענט העבּרעי=
שע בּיכלעך ,שפּעטער האָט ט .געלאָזט

שיין

העבּרעישע צייטונגען אוֹן זשורנאַלן,
געשריבּן אַיינדרוקן און שטודיעס פון |פון דער גמרא ,אים אַלײן געלערנטי
רוסיש; אויך זיין מוטער איז געװען אַ

--+8פון טאָגבּלאַט ,דאָס יודישע פאָלק".
6

אָנגעהויבן אַרױסצוגעבּן אין װאַרשע

דעם ערשטן דייטש:יידישן װערטערבּוך
(אַרױס בּלויז  3ה' --בּיז ס ף אות .4
פיג פרענקעל ,,זיך בּאַטײליקט אין צונויפ

די גמרא און זיך גענומען גרייטן צו מאַ?

טורע ,אָבּער צוליבּ פּאָליטישע סיבּות

געמוזט מותּר

זיין אוֹיף דעם עקזאַמען

און געװאָרן אַ לערער פֿון רוסיש און
געגנשטאַנדן; העבּרעישע
אַלגעמײנע
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שטונדן האָט ער אָנגעהױבּן צו געבּן אַ .שטעלט אַאַנטאַלאָגיע פון דער מיטלעל:
סך שפּעטער .אַזױ וי די העבּרעישע  .טערלעכער העבּרעיִשעו ליטעראַטור א"ט
ליטעראַטור האָט דעמאָלט אשַריפטשטע?
זמגנזי ספרותנוי (ווילנע ,)5291 ,װי אויך

לער ניט געקענט מפרנס זיין ,געשריבּן

לערנבּיכער

געשיכטע

פון אַלגעמײנער

בּלויז אויס ליבּשאַפט ,אַרױסװײזנדיק שוין

אויף

גאַר פרי דעם חשק צו ליטעראַטור ,די
ערשטע אַרטיקלען פאַרעפנטלעכט אין
חלבנון" ,האָט ער שפּעטער צו גלייכער
צײט מיט פרישמאַנען אָנגעהױבּן צו
שרייבּן סיפּורים ,שירים (אין קהשחר",

שרײיבּן ערשט  6091אין טאָגבּלאַט עדי

העבּרעיש.

צייט?,

יידיש

אָנגעהױבּן

צו

אַרױסגעגעבּן פון פ .מאַרגאָלין

בּיים חהזמן" ,פון ועלכן ט .אין געוען
אשַטענדיקער מיטאַרבּעטער .,לעצטנס

געשריבּן אויך פון צייט צו צייט אַרטיק? .

תּרל"ז--תּרמ"ב) ,אין מהכּרמלי ,מהאסיף" - ,לען ,אויך א"פּ ש ,ווירט ,אין די ווילנער
וואו זיין דערציילונג על שתּי הסעיפּים"
ציוניסטישע צייטונגען קאונזער פריינד",

איז ערטערווייז פאַרדאָרבּן געװאָרן דורך

;די צייט",

די צייט

פון דער

װעלט?

דער צענזור ,אין ;הזמן", ,השלח" ,פּובּלי?

מלחמה און רעװאָלוציע פאַרבּראַכט אין

ציסטיש:קריטישע אַרטיקלען און פעליע2

קיין װוילנע,

טאָנען (אין זהמבּיט? ,קאַנטאָרס אהיום",
;לוח אחיאסף"+ ,המליץ"; ,הומן? אי
אַנד ,),אויך א"פּ ש .פּלטיאל ,יואל פויסט,

אחד מדרי מטה ,בינוני ,אין בּוכפאָרם:

מדור תּהפּוכות?--סיפּור ( ,)1881אפּסיעות
קטנות" ( ,)4091איבּערגעזעצט אויף העב:
רעיש:

(אַרױיס נאָר איין

זכּתבי בּרנה?

הי אין פ"ג חתּושיה")/ ,המתה" ,ופּחת
יהודה? פון אַנאַטאָל פראַנס ,אלמרחב"
פון אַרטור שניצלער ,גרעצס ו:1טן בֹּ,
דובּנאָווס קהיסטוריה של איש צבא יהודי"
(אין זהתּקופה" }) ,לעוו טאַלסטאָיס װאַננאַ

קאַרענינאַ" און ,מלחמה ושלום" (פ"ג י
א .שטיבּל) א ,אַנד ,אין װהתקופה" |
אויך פאַרעפנטלעכט אַן אָפּהאַנדלונג
;חמש תּקופוֹת בּנבואה" ,װאָס שטייט אין
פאַרבּינדונג מיט זיינע {מבואים" צו דעו
תּנך:אויסגאַבּע (מיט אַ בּאור פון ט ,,ד,
נאָסיק און נ .לעווין) , א"ט .אמקרא
מפורש";

צװאַמען

מיט

מ ,י ,נאַדעל

(לערער פון דער העבּרעישער גימנאַזיע

אין ווילנע ,וועלכער האָט אויך פון צייט
צו צייט געדרוקט אַרטיקלען אויף צִי?
ניסטישע און העבּרעיסטישע טעמעס אין
דער ווילנער יידישער פּרעסע) צונויפגע:

פּט"ב 1291 ,צוריקגעקומען

בּאַשעפטיקט אַלס לערער אין דער העב?
:
רעישער גימנאַזיע,
ספר זכּרון; .1114 82

יו

טשאַטשקעס ננתן ר"ר 0882
) געבּ .אין סטאַניסלע,
--+5

מזרח:גאַליציע.,
לעמבּערג

דערצויגן געװאָרן איך.

אין אַ פּויליש?אַסימילירטער

פאַהיליע ,זינט  3091געדרוקט ציוֹני.
סטישע אַרטיקלען א"פ י .קירטון אין די
פּױליש:יידישע אָרגאַנען מגמסוו ,פון
וועלכער ער איז אויך געװען שעפרע=

דאַקטאָר ,און  .6600801זיך אויסגעלערנט
יידיש ,צװאַמען מיט ד"ר הײנרייך
פאָסט פון יאַראָסלאַו ,גאַליציע (איצט
אַדװאָקאַט אין ווין) ,אַרױסגעגעבּן אין
לעמבּערג  4191אדאָס יודישע אינטערע?
סאַנטע בּלאַט"  --אַאילוסטרירטע װאָכג=.
שריפט ,אונטער דער ליטעראַרישער
רעדאַקציע פון ימ,עסטעל און ש ,אימ.
בּער ,וואו טש .האָט געשריבּן פּאַליטישע.

און מעדיצינישע אַרטיקלען8191--4191 ,
אַלס מיליטערישער דאָקטאָר בּאַטײליקט
זיך אין דער עסטרייכיש?אונגאַרישער
אַרמײ אויפן רוסישן און איטאַליענישן.
פּראָנט .דער סוף פון דער מלחמה האָט'
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אים געטראָפך אַלס אײבּערדאָקטאָר אין  -פון פאָטער ,בּיז אַ "אָר  41געלערנט

האַמבּורג ,,וואו ער איו שוין פאַרבּליבּן{ ,
אין חדר ,דאַן געווען אַן עקסטערן ,פון .

יענדערנדיק זיין .פאַמיליענאָמען.

אויף

קאָסטאַ ,אונטער װעלכן ער שרײבּט
לעצטנס .בּלויז פאַר מעדיצינישע ציט;
ש-ריפטן ,פוןזיינע יוגנט:אַרבּעטן אין פּוי:

| ליש איבּער דער געשיכטע פון ציוניזם
זיינען אַרױס בּלויז  2סעפּאַראַט:אָפּדרוקן
זמשה העס" און װלעאָ פינסקער",

 0יאָר אָן געװאַנדערט איבּער אױסלאַנד,

געלעבּט אין שווייץ ,וואו געלערנט שפּראַכן
אוֹן זיך בּאַקענט
מיט דער אייראָ:
פּעישער ליטעראַ.:
טור,

דעבּיוטירט

אין א זמ"ה קוויג=

טער:אָװענדען ---

טשאָרני ג( 0191--578.1אָדער 11
! געבּ .אין דער מיר ,מינסקער גובֿ .,,ווייס
/רוסלאַנד| ,אין איַנטעליגענטער ,אָרע;
מער פאַמיליע ,נאָך ייִנגלווייז אַרױסגע?  .בּערג ,7091 ,דאַן -
לכּבוד חנובּה"א"ר.

וויזן גוטע פעלקייטן צו מאָלן און מיט
ידער שטיצע פון פירשט סװיאַטאָפּאָלק;
מירסקי (דעם בּאַזיצער פון שטעטל מיר,

| נאָך פּלעוועס טויט--מיניסטער פאַר אינע?
װיײניקסטע ענינים) ,אַװעק קיין ווילנע זיך
לערנען צייכענען ,שפּעטער שטודירט
אין װוין און אין מינכען בּיים בּאַרימטן.
דייטשן מאָלער פראַנץ שטוק .געענדיקט
דאָס שטודיום ,געקומען קיין װאַרשע,
וואו אזָינךגעהױיבּן אָפּצוגעבּן מיט קינסט;
לערישער אַרבּעט אאַיללסוסטראַטאָר. ,
דערהױיפּט פון העבּרעישע לערנבּיכער,

גלייכצייטיק אויך געשריבּן דערציילונגען
אין זיוד" ,שטאָג" ,א"ר פון לעאָן ראַביי 
נאָװיטש .,א .אַנד ,אַרױסגעגעבּן אדַריי=

ואַקטיקע קאָמעדיע /נאָכן שטרייק" (וזפער?
לאַגס?-ביוראָ" ,װואַרשע .)7091 ,אזאַַמלונג

געדרוקט

לידער .,צוֹם טײל

|
|
אוֹיך אי

בּערגעזעצטע ,פון ניצשע א .אַנד ,,אין -
פאַרשיידענע אוױסגאַבּן פון רוסלאַנד,
אײיראָפּע און אַמעריקע ,וי װװאָכענ:
בּלאַט"--,דער בּײילאַגע צו אדעם לעבּען"

(זפריינד") ,חדאָס נייע לעבען" ,װדאָס.
נייע לאַנד" ,זצוקונפט" אאַז"ו .ערב
דער מלחמה צוריקגעקומען קיין רוס
לאַנד ,זינט  5191געלעבּט אין מאָסקװע,
אָנגעהױבּן אויך צו שרייבּן דערציילונ:
גען ,אַרטיקלען ,רעצענזיעס ,אויך א"פ
מאאַָסקװער ,לאעַזער ,ד ,טש ,,זיך בּאַ-.

טײליקט אין וילנער װְוואָך" ,װפּעטראָ:
|ין זמ"בּ חקונסט;
גראַדער טאָגבּלאַט" ,א
| רינג"  11א .אַנד 02--8191 ,רעדאַקטירט
די מאָסקװער זשורנאַלן װדי קאָמוגֿי=.
סטישע וועלט" ,חקולטור און בּילדונג",
בּשעת דער ראַטנמאַכט אין ווילנע - .=-9191

פון זיינע דערציילונגען אין איין בּאַנד
איז שוין נאָך זיין טוט (אין בּערלין ,אויך די ערשטע נומערן פון דעם דורך
נ-אָך צוויי יאָר  שװערער קראַנקהײט) | .דעם קאָמיסאַריאט פאַר פאָלקסבּילדונג בּאַ:
נייטן קינדער:זשורנאַל חגרינינקע בּוימע?
אַרױס אין פ"ג זבּיכער פאַר אַלע" מיט
לאַך" ,אין מאָסקװע אויך גענומען אאָנ
פאאַָרװאָרט פון די אַרױסגעבּעה -

ימשאַרני דניאל (י"א תּשׁרי - 8
) געבּ .אין דוקאָר ,מינס?.
קער גוב .אבַּרודער פון ש .ניגער .אַלס
 = קינד פון איבּער אַ יאָר געבּליבּן אַ יתוםא

/

טייל אין קולטור:געזעלשאַפטלעכן לעבּן",
אָנגעפירט מיט דעם חקרייז יידישע ליטעש.
ראַטן און קינסטלער" 4291 ,פאַרלאָזט

ראַטנרוסלאַנד און געלעבּט אין בּערלין,
דאַנציג,

סוף  5291געפאָרן קיין אַמע?

/
-
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ריקע ,אָבּער ניט אַרײנגעלאָזט געװאָרן

אַמעריקע.

1202

|

רעדאַקטירט

אין פּיטסבּורג

אין לאַנד און בּאַשריבּן דעם גיהנום
פון דער ײטרערן:אינזל" אין אסַעריע

אַ געוויסע צייט אַ חודש:זשורנעל המפּגקדחז

דער .יידישער ליטעראַטור און פרעסע

קעטסקיל ?בערג ,2291 ,בּאַזונדער אַרױס?

װ3ט ,2/אין חדעטראָיטער װאָכענבּלאַט"
אַרטיקלע
ן א"ט חפון אײיראָפּע קיין עליס? | .א"ר פון ה ,רױזענבּלאַט פאַרעפנטלעכט
איילענדא
ו
ן
צ
ו
ר
י
ק
"
(אין ניייאָרקער
דעם אָנהײבּ פון אַ גרעסערער דערציי?
א
זטאָג" ,,יבּערגעדרוקט אויך אין אַנדערע
לונג זיונה" ,געדרוקט דערציילונגען
צייטו
נגען) .,לעצטנס אין פּאַריז ,נאָעג?
אויך אין אַנדערע אױסגאַבּן ,געווען גע:
טער מיטאַרבּעטער פון די ;פּאַריזער
הילפסרעדאַקטאָר פון דעם װאָכנבּלאַט
בּלעטער" ,ואו אַחוץ אַרטיקלען ועגן
חדי בערגשטימע" ,אַרױסגעגעבּן אין די

אין ראַטנפאַרבּאַנד (וועגן דעם אויך גע:

שריבּן אין לדייטעראַרישע בּלעטער"),
פאַרעפנטלעכט די איבּערזעצונג פון |
בּאָריס סאַװינקאָווס לעצטן ווערק זעמיג;

| ראַנטן" ,אין בּוכפאָרם :אַ ריי קינדער:
מעשיות ,איבּערגעזעצטע פון בּרידער
גרים ,דיאַמיטשיס ,א .זשוקאָוסקיס

| זדער קאָטער אין שטיוועל" (פ"ג בּ ,א.
קלעצקין) און אַריגינעלע ,וי אדער
גאָלדדורשטיגער קיטר" (פ"ג ה ,אַקצין,
מאָסקװע ,

,)191/

שדי

פאַרכּישופט9

קרעטשמע" (פ"ג זבּלימעלאַך" ,אָדעס.,

2:0 ,81ע

נע )1291 ,א .אנד ,,אַזאַמלונג

א"ט

חלײיכטע

לידער

פערון"

(פ"ג זקולטור" ,ריגע ,5291 ,ז"ז ,)17
װאָס אַנטהאַלט אַחוץ אָריגינעלע  --לויט
די אָפּטײלונגען זאיינזאַמקײט" ,זיענוועל:
טיקער

שיין?,

+צייט :לידער" : ,אלייכטע

פערזן"---אויך איבּערזעצונגען פון היינע,
אַנאַקרעאָן ,האָט זיך אויך בּאַטײליקט
אין דער אױסגאַכּע װזאַלבּאַפּערט צואַג
מיט מ .בּראָדערזאָן ,גרשון בּרוידאָ און
מנשה הײילפּערן,

צאַפּ

0

(פ"ג

טשעמעריסקי אַלעקסאַנדער (אַרום
--

) געבּ .אין בּאַר- ,

| פּאָדאָליע ,סוף זי סקער יאָרן געלעבּט.
אין מינסק ,ווא געאַרבּעט אַלס פאָטאָג

גראַף און גענומען אַָנטײל אין דער
סאָציאַליסטישער באַוועגונג ,גרינדלעך
שטודירט

אַועסטירט

פּאָליטישע עקאָנאָמיע ,געווען

און געזעסן

אין מאָסקװע,

צוריקגעקומען פון דאָרט ,זומער  1091צו:
זאַמען מיט מאַניע װילבּושעוויטש (איצט די

אױס
גאַבּע  --פ"ג /צענג?  בּאַקאַנטע פירערין פון די יידישע אַר:

טראַלע יידישע שולאָרגאַניזאַציע" ,ווילף

()81 -- 8091

געגעבּן דאעַרציילונג א"ט חשלמה קאַ:
/צווייגן" ,ג"י ,5291 ,ז"ז ,)61

|

-=-+|1טשודנאָווסקי משח = לייבּ904 .

) געבּ .אין רוזשין,
קיעווער גובּ( ,געדרוקט אין דער קיי

יעװער רוסישער פּרעסע איבּערזעצונגען
פון יידיש,
 4191אויסגעװאַנדערט קיין

בּעטער אין א"י ,פר ,שוחט) ,דעם ר .
סיש:יידישן שריפטשטעלער יהודה װֹאָג.

לין ,דעם לערער יוסף גאָלדבּערג (די /
לעצטע יאָרן געווען אַ פאָלקיסט ,געדרוקט
פּובּליציסטישע

אַרטיקלען

אין מינסקער

װפּאַרן פאָלק? אַ .אַנד ,.אויך געשריבּן
דערציילונגען און ראָמאַנען אין יידיש)
און אגַעוויסן שאַיעװיטש געגרינדעט די

קאומאָפּהענגיקע יידישע אַרבּעטער:פּאַר:
טי"? ,װעלכע האָט געאָלט אָפּ;
ציען די יידישע אַרבּעטערשאַפט פו
דעם רעװאָלוציאָנערן פּאָליטישן קאַמפּ
פאַר דעם פּרײז פון הנחות מצך דער
מאַכֿט אוֹיפן ריין עקאָנאָמישן געבּיט,
נאָך דער צעפאַלונג פון דער װאומאָפּ:
הענגיקער פּאַרטײ?,

וועלכע האָט גע:

האַט גע
גשפ
עּיל
וטואיַסע

צייט .אַ אָלע

1203
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דערהױיפּט

אין מינסק ,אויך אין װילנע.

שטעטל ,אַרומגעװאָגלט איבּער רוסלאַנד,

פּולן ,ליטע 9981 ,אָנגעקומען קיין אַמײ.

און אָדעס ,האָט טש .זיך פאַרנומען מיט
|סאַציאַליסטישער פּראָפּאַגאַנדע צוישן

| ריקע .,,וואו אויסגעשטודירט

אויף אַפּטײ.

פּויערים ,ווידער אַרין אין ץבּונדיי8091 ,

קער ,שפּעטער פאַרלאָזט נ"י און אַ געי

געווען פאַרשיקט אין די ווייטע מקומות
פון צפון=רוסלאַנד ,אָרום  0191צוריקגע?

וויסע צייט געלעבּט אויפן ישוב ,בּאַאַר=
בּעטנדיק די ערד (אַ ניצוץ פון זיין זיידן,
וועלכער איז געווען איַיד .לאמַדן און

קומען ,געאַרבּעט אין דער פּאַרטײ אין
פוילן ,בּפרט אין לאָדז ,געשריבּן אין

װאפַילאָסאָף" ,אָבּער צוליבּ אידעאַל גע:
װאָרן אַ בּעל:מלאכה) .זינט  5091פאַר? +

אָרגאַניזאַציאָנעלע פּראָגן ,בּשעת דער

עפנטלעכט שירים אין /פאָרװערטס" ,זפ,

פאַרשיידענע

בּונדישע

אױסגאַבּן

ועגן

וועלט:מלחמה געווען טעטיק אין רוס :א ש ,".חצייט:גייסט" א"ר פון אַבּ .קאַהאַן,
לאַנד ,געװען אַרעסטירט ,די צייט פון .וועלכער האָט זיך זייער װאַרעם אָפּגע:
דער רעװאַלוציע אַלס מיטגליד פון צענט? | רופן וועגן דעם יונגן דיכטער .נאָך אַ
לאַנגער הפסקה זיך צוריקגעקערט צו
ראַלן קאָמיטעט געאַרבּעט אין אוקראַי:
נע ,אין קאַטעױינאָסלאַװ און קיעוו ,זיך .דער ליטעראַרישער טעטיקייט ,זיך בּאַ=
בּאַטײליקט אין דער קיעווער װפאָלקס :טזוײפלעידקערט".,איזןפריוימ"בּ חשריפטען" 1/ע,
הייט" א .אַנד .,געשריבּן
|צייטונג? ,נאָך דער שפּאַלטונג פון אוק?
אויך גרעסערע דערציילונגען
פון אמע=
ראַיִנישן קבּונד" אַריבּער צו דער רק'"פּ.,
ריקאַנישן לעבּן װי חאַ ווינקל אויף דער
די לעצטע יאָרן אין מאָסקװע ,הױפּט:
ע
ר
ד
"
(
א
י
ן
א
.
ר
י
י
ז
ע
נ
ס
סעקרעטאַר און איינער פון די פירער ריס גאָלדשטײן" (אין ?פװרנייייה:ייייטד?י)ש"),א ,אבַּנאדָצ 
,
פון דער יידסעקציע ,נאָענטער מיטאַר?
אין בּוכפאָרם  --אַ זאַמלונג לידער א"ט /
בּעטער פון זעמעס" ,טוער אויפן געבּיט

פון  אַגראַריזירן אוןן אינדוסטריאַליזירן

זאַמעריקאַ" (פ"ג װאַמעריקאַ" ,ב"י,0291 ,

ז"ז  ,)69דורכגעדרונגען
ריכטיקן פרישן ליריזם.

די יידישע מאַסן אין ראַטנפאַרבּאַנד,

היטשעסמער ם( .חשוון -- 2881
|) אַדאָפּטירטער נאָמען

שנטחײינבּערג ,אין ,פרייהייט" {{|22913 1

פון

ש .ניגער,

אשר:זעליג כאַזאַנאָויטש .געבּ .אין
קאָידאַנאָוו ,מינסקער גוֹבּי ,װײסרוסלאַנד,
פון זיין פאָטער,
האָט

װאָלין,

לבּו.דאימןיר,
| =) גע

אין אַ בּאַלעבּאַטישער פאַמיליע.

בּיז

5אָר געלערנט אין חדר ,געגרייט זיף +
י
| צרובּנות ,דאַן אָנגעהױבּן צו לײענען

געשרבן

שי"

רים ,געירשנט אַ .
נייגונג צוֹ פּאָעף

זיע ,געלערגט אין
חדר .און ישיבה,
 2אויך בּיי זיין בּן |

עִירּ אברהם רייוען ,וועלכער האָט אויף
אים איבּערגעלאָוט

אין ,צוקונפט"0514 ,2291 ,

משעסקים אברהם (1וש--9781 8/

זאבװאָלף , װאָס
| העבּרעישע

מיט אַן אוים=
|

אשַטאַרקע

ווירקונג,

אויפן :41טן יאָר פאַרלאָזט זיין היימיש -

השכּלה:ספרים און ,געהערנדיק צו דעם
קרייז .יונגעלייט ,אין וועלכן סהאָבּן
זיך אויך געפונען מ .ז .פייערבּערג ,ש.
צ .זעצער ,זיך בּאַפרײט פון די טראַ=
דיציעס פון דער רעליגיעזער יידישקייט.
צו  81יאָר אַװעק קיין אָדעס זיך לער?
'נען ,געפונען
-פון.

זיך

אחד-הֶעַמס.

אונטער
קרייז,

דער

השפּעה

צוזאַמען

מיטי .

1205

1202

טשעסקיס

י.י װאָל פאַרעפנטלעכט אין חהשלת"

לעכט אַ ריי אַרטיקלען ועגן קאַרעיעװן,
לאַװראָװן ,פּלעכאַנאָון ,צוגעשטעלט
אין אוניװוערסיטעט אַ פילאָסאָפישן

אַ סעריע אַרטיקלען --

מעמואַר וועגן דעם היסטאָרישן מאַטערי

חספרותנו"  --אין אהדור" ,2091 ,ואו

אַליזםאין רוסלאַנד,

אין דעם פּאַריזער

געפּרוּווט בּאַלײיכטן די אַנטװיקלונג פון
דער העבּרעיִשער ליטעראַטור פון דעם.
מאַרקסיסטישן שטאַנדפּונקט; געפּרוּװוט

יידישן זשורנאַל

;די סאָציאַליסטישע

טריבּונע",5191 ,

געשריבּן אייניקע נאַ:

אַנעקראָלאָג אויף מ .ז .פיײערבּערג,
אונטער דעם איינפלוס פוּן דעם מאַרל:
געשריבּן

סיום

אויך מאַרקסיסטיש צו בּאַגרינדן  דעם
ציוניזם (צ"א אין אַן אַרױסטרעטנג

טיצן און צוויי אַרטיקלען איבּער זשאַן
זשאָרעס ,זיך בּאַטײליקט אין דער גריג?

אין דער לינקער גרופּע פון דעם מיב2
סקער ציוניסטישן צזאַמענפאַר) ,דאַן
אַריבּער צום זבּונד" ,צוליפ פּאַליצײ:
חדיפות געמוזט  3091פאַרלאָזן אָדעמ,
געאַרבּעט אין דער בּונדישער אָרֹגאַני:
זאַציע אין זשיטאָמיר ,געזעסן דאָרט
 6חדשים אין טורמע ,שפּעטער געפירט
ראעַװאַלוציאָנערע טעטיקייט אין ראָו?

דונג כוֹן דער חליגע צו פאַרטײידיקן די
אונכערגעדויקטע יידן" און צװאַמען
מיט קראַטשעװוסקי ,אַגאַפאָנאָוו און שיין
רעדאַקטירט איר חודש:זשורנאַל -מגמזת
ס//טן  .0004:06נאָך דער מערץירע:
װאָלוציע אַװגוסט  191/צוריקגעקומען
אַלס פּאָליטישער עמיגראַנט קיין רוס=
לאַנד ,אָנגעהױבּן װוידער זיך צו בּאַטײ2
ליקן אין דער יידישער אַרבּעטער-באַל

נע ,אַלס מיטגליד פון קאָמיטעט אין

וועגונג ,מיטגעאַרבּעט אין דער בּונדישער

גראָדנע גענומען אאַָנטײל אין 62נן
זפּאָלקסצייטונג" ,קיעוו ,אַרױסגעגעבּן אַ.
צוזאַמענפאָר פון זבּונד" .אין ציריך -ביכל  -אזשאַן זשאָרעס ,זיין לעבּען און
(אָקטאָבּער  ,)5091פאַרפאַסט פּראָקלאַ:
שאַפע|ײ (פ"ג חדי וועלט" ,קאַטערינאַ?
מאַציעס ,קאַרעספּאָנדירט אין די װלעצ:
סלאַוו ,8191 ,ז"ז  ,)34געווען מיטגרינדעה -
כע נאַכריכטען ,געווען טעטיק אַלס פון דער קולטור-ליגע ,אַרין אין איר
מיטגליד פון דרומדיקן ראַיאָן:קאָמיטעט,
צ .ק .און דאַן אין איר אויספיר?בּיוראָ,
| געווען

אין קרעמענטשוג,

אָנגעשריבּן איר פּלאַטפאָרם; אַלס מיט?

דער אַלרוסלענדישער

גרינדער פון יידישן פאָלקס:אוניווערסי?

אַרעסטירט

דעלעגאַט אויף

אין טאַמערפאָרס.,

פּאַרטײ:קאָנפערענץ

| = פינלאַנד .,אַרעסטירט אין דווינסק ,נאָכן
בּאַפרי ען זיך

געארבּעט

אין װאַרשע,

אַלס מיטגליד פון פּוילישן ראַיאָנקאָמי:
טעט

אין אַ גאַנצער רײי

דורכגעפירט

שטעט פון פּױילן די צוגרייטונגס יקאַמ.,
פּאַניע צום לאָנדאָנער צװאַמענפאָר
דער

ר .ס!

די א ..מי,

וואו

זיך

פו.

בּאַטײ2

ליקט אַלס דעלעגאט ..דאַן פֿאַרבּליבּן
ירט
דוו
 ואט;ו
שַריז
אין פּא

מיטגעאַרבּעט אי דעם

היסטאָריש  +װיסנשאַכטלעכן
6111

60טס,8

פילאָסאָפיל,

פראַנצויזישן |
זשורנאַל

וואו אגב פאַרעפנט2

טעט אין קיעוו ,8191 ,פאַרנומען די
קאַטעדרע פון סאָציאָלאָגיע און פּסיכא?
לאָגיע 9191 ,מיטגליד פון דער רעדאַקף

ציע פון זפאָלקסצייטונג" און שפּעטער 

פון דער עקאָמוניסטישער מאָן"--9191 ,
,0291

וואו געשריבֿן

אַרטיקלען איבּער 

פאַרשיידענע פּאָליטישע פראַגן,
טעמבּעריאָקטאָבער

9191

רעדאַקטירט

אין האָמעל די האַלבּװעכנטלעכע
טונג זדער קאָמוניסטישער וועג",
1900

מיטאַובּעטער

סעפּצ 
צי +
זינט.

פון מאָסקװעף.

זעמעס" ,אויך פון רוסישע צייטונגען
אַרױסגעגעבּן אין
און זְשורנאַלן2 .

.
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ממס1ן חס8ס0ק6

אַ בּיכל

חלודוויג | אָן) ,וואו פאַרעפנטלעכט אַגאַנצע ר

|גרעסערע אַרטיקלען .,װי ועגן בּיבּליאָג /
טעקן ,אבּונד" ,גאַליציע ,שמד ,קאַנטאָ:

= פּיערבּאַך  --דער פילאָסאָף פון קעמפּג?

דיקן מאַטעריאַליזם" .נאָך ניט פאַר:
עפנטלעכט זיין בּוך אין יידיש ועגן
| היסטאָרישן .מאַטעריאַליזם  --אַ קורס

ניסטן ,היידאַמאַטשינע ,יק"א א .אַנד. ,.

אַחוץ קלענערע נאָטיצן אָן זיין חתימה.
 6לעקציעס געלײיענט אין דעם ידישן
איבּערגעזעצט פּאַר די היסטאָרישע זמ"בּ
! סעקטאָר פון קאָמוניסטישן אוניווערסי :ס01טאנסקטון =מ ,װינטשעווסקיט אַרטיקל
טעט פון די מערב:פעלקער  ,1291--0291זדער פּוילישער אידעל" ,ש .ראָזענפעלדס
|שרייבּט +אויך אונטער די איניצילן אַרבּעט וועגן ר' מנשה איליער ,די אָפַּ
ל .א .ט ,ל ,אט.ש.,
שיילונג פון .דאָקומענטן ,זיך בּאַטײליקט

ששעריקאָװער אליהו עזט--1881 13/

אין דער װאָכגשריפט פיקוי '=-=-01 ,4082

411

) געב ,אין פּאַלטאַװע ,אוק?

ראַיַגע ,אין אפאַַרמעגלעכער פאַמיליע.
זיין פאָטער ,חיים ,איז געװען אַאָנגע:
זעענער עסקן אין שטאָט ,איינער  פון
די ערשטע חובבי -ציון; /זיין זײידע ,אַ
לערער פהועןבּרעיִש אין די קרוינישע

געווען

דאַקציע

דעם

סעקרעטאַר פין דער רע= 

דער פירער

און פאַקטיש

פּעדאַגאָגישן זשורנאַל פון

-

פון

דער

חחברה מפיצי השׂכּלה" סחס אמנססם { |

צום 052קיעריקן .יובל פון דער חברח /
גַרויס װערק אוקסעסוץ /
אַרױסגעגעבּן  -א

שולן ,האָט אָפּגעדרוקט אײגיקע זאַכן

-ססקת

אִין קהשחר" .בּאַקומען אַַמשכּיליש:טראַ? -
דיציאָנעלע דערציונג ,צו  71יאָר אַרֵיין |
אין אָדעסער מאָלערשול .,וועלכע געענ?.
דיקט ( 4091מיט אַ יאָר פריער געענדיקט
אַלס עקסטערן גימנאַזיע) ,אין אָדעס .גע:

חו6602

סמ

דססמתספ

װם 20װ86086

לת

קהאנסא

481061060
אומסזתפ8ם

א"ר און מיט אהַקדמה פון שאול גיגז?.

צורג; דער ערשינענער  1בּ .נעמט אַרום
דעם פּעריאָד בּלויז בּיון אָנהײבּ :07קעף.

יאָרן און גיט אַן אָפּהאַנדלונג וועגן דער

-

הערט צו די ערשטע ציוניסטיש:סאָציאַ . :יידישער השכּלה:בּאַװעגונג אין רוסלאַנד,
| ליסטישע קרייזלעך ,װאָס האָבּן זיך אין אויפן גרונד פון אַרכיװו:מאַטעריאַלן = -
די יאָרן  30--2091אָנגעהויִבּן בּילדן אין פונם רייכן אַרכיוו פון זיער חחברה מפיצי -
ד
 השכּלה" .און פון דעם בּאַראָן גינצבּורג/ ,רום?רוסלאַנד ,נאָך דער ערשטער רע:
װאָלוציע .אַריבּערגעפאָרן קיין פּט"בּ ,אָנ :זומער  4191אַװעק קיין אױסלאַנד ,בּאַ= /
זוֹכט ארץיישראל און מצרים און זומעף -
געקומען אין אוניווערסיטעט ,אָצֶּער 482
געקומען קין נ"י ,וואו אונטער /
גיכְן אַרעסטירט אויף אקַאָנפערענץ פון5 .
| זמענשעוויקעס"

דער השפּעה .פון זיין נאָענטן חבר און בּן?

און אָפּגעזעסן אקנַאַפּ

ע|יר " 3בּאָראָכאָוו -אָנגעהױבּן צו שרייבּן

| יאָר אין טורמע אין פט"בּ און פּאָלטאַװע.
ליטערארישע טעטיקייט אָנגעהױבּן מיט

יידיש ,אַלס שטענדיקער מיטאַרבּעטער 
פון אדעם טאָג" פאַרעפנטלעכט אין משף 
פון יאָר אגַאַנצע ריי אַרטיקלען איבּער -

 .אַ קריטישער שטודיע .ועגן מענדעלען,
מאַרקסיסטיש בּאַהאַנדלט,

אין חודש:

צייט:פראָגן ,זיך אויך בּאַטײליקט

אין

זשורנאַל פהע. 2/קמם .שפּעטער געאַר:
בּעט אין דער פּעטערבּורגער רוסישער

דער זצוקונפט" און אין דער װאָכן:

פּרעסע א"פ אי מיכאַיַלאָװויטש ,אַ .טשן?

ישריפט ,דער אידישער קאָנגרעס"| 5191 ,

זשאָי .געווען אייגער פון נדאיָענטסטע

 ,6װאָס האָט אָנגעפירט דאַן דעם קאַמפּ
פאַר די יידישע נאַציאָגאַלע פאָדערונגעף.

מיטאַרבּעטער

פון דער

מם (פון יע ב,

|
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און אויך אין קדעם אידישען קעמפּפער.
צוזאַמען מיט בּ .בּאָראָכאָוו אַרױסגעגעבּן.

 .ּ7געפּלאַנטע אױסגאַבּע איך
די אויף ב

יידיש אוֹן רוסיש א"ט ידי געשיכטע
פון דער פּאָגראָם:בּאַװועגונג אין אוקראַי:
נע  ,/1291 -- 7191פון וועלכער עס איז

אַבּראָשור זאין קאַמפּף פאַר אידישע רעכט"
(נ"*  ,)7191גלייכצייטיק קאָרעספּאָנדירט
אין 8ה. 820קמט ,פּט"ב ,װעגן די נייע
שטרעמונגען

10

אין אַמעריקאַנער

יידנטום.

אַרויס בּלויז דער  1בּ ,צונויפגעשטעלט
פון טש .מיט אַ הקדמח פון ש .דובּנאָו,
א"ט װאַנטיסעמיטיזם און פאָגראָמען אין
אוקראַינע ( 81 -- 7191די תּקופה פון
צענטראַלער ראַדע אהועןטמאַן)  --צו
דער געשיכטע פון אוקראַיניש:ידישע
בּאַציהונגען" (פיידישער ליטעראַרישער"
פ"ג" ,בּערלין ,3291 ,ז"ז  ,)133אונטעף.

|

סוֹף  7191צוריקגעפאָרן קיין רוסלאַנד

אַלס קאָרעטפּאַנדענט פון חדעם טאָג",
מיטגעאַרבּעט אין אפּעטראָגראַדער טאָג:
בּלאַט" ,אין די מאָסקװער זמ"בּ צצעקש8ס

פאַרעפנטלעכט אגַרעסערן אַרטיקל קצו
דער פּטיכאַלאָגיע פונם געזעלשאַפּטלעכּן
| -קאַמפּ אינם אַמעריקאַנער יידנטום" ,אין | זיין רעדאַקציע איז אויך אַרױס דער  1בּ,
די היסטאָרישע זמ"בּ חהעבר"--זוועגן אַ זמ"בּ א"ט קאין דער תקופה פון רעװאָלו:
פּאַטדיאַרכאַלער צוואח" און וועגן ענין

ציע--מעמואַרן ,מאַטעריאַלן ,דאָקומענטןי
(דערז .פ"ג 4291 ,ז"ן  .)617004געמט

לעאַ פרענק ,דעם אַמעריקאַנער דרייפוס.
סוף  8191זיך בּאַזעצט אין קיעוו ,וואו גע:
! ווען פאַרװאַלטער

לעצטנס

אַן אַקטיוון אָנטײל אין דער

פון דעם נאַציאָנאַלן

אַרבּעט פון דעם יידישן װיסנשאַפטלעכן

גרעסטן אָנטײל אין קאָלעקטיוון װוערץ ודי

ניזיר-קאָמיטעט צוזאַמען מיט ד"ר מ,

זיידישן סעקרעטאַריאַט",

גענומען דעם

אינטטיטוט אַלס מיטגליד פון זאיָיןרגאַ:

אידישע אַװטאָנאָמיע און דער נאַציאָנאַג
לער סעקרעטאַריאַט אין אוקראַיִגע" --אַ
זאַמלונג פון מאַטעריאַלן און דאָקומענטן
(קיעוו  .,0291אַרום  52דרוקבּויגן) ,אַלס

וויינרייך ,ז .רייזען און נ .שטיף ,סעק:
רעטאַר פון דעם זעמיגדירעקטײ און פאַק;
טישער רעדאַקטאָר פון דעם זשורנאַל
זיידישע עמיגראַציע"- ,

מיטגליד און סעקרעטאַר פון דער זרע:
דאַקציאָנעלער קאָלעגיע (אין קיעוו) אויף
זאַמלען און פאַרעפנטלעכן די פּאָגראָם?מאַ:

טשערני יעקם (--481..אַרוֹם )6091
געבּ .אין בּאַרדיטשעװו ,אוקראַיַנע.
װען אַ שוליחבר און אַ פריינד

טעריאַלן" צונויפגעזאַמלט א קאַלאָסאַלן
אַרכיוו פון פּאָגראָם:דאָקומענטן און 1291

אברהם גאָלדפאַדען ,שפּעטער זיך בּאַזעצט
אין שדה"לבן ,ואוו ער האָט פּראַקטי:

אַריבּערגעפירט אים קיין בּערלין ,וואוי.
הין עס איז אויך אַריבּער פון קיעו
דער זיידישער פאָלקטפאַרלאַג" ,אין
וועלכן טש .האָט גענומען אַ נאַענטן
אָנטײל ,אין בּערלין אַלס הױיפּטמיטאַך?
בּעטער פוֹן דער רעדאַקציאָנעלער קאָלע:

צירט אַלס דצָקטאָר.

אַ ליבּהאָכער און.

קענער פון דער יידישער שפּראַך ,האָט
ער געשריבּן אויסגעצייכנטע 

פּאָפּולערע .

אַרטיקלען איבּער מעדיצין און היגיענע

! גיע פון די פּאָגראָם:מאַטעריאַלן ,אָפיציעל
רעגיסטרירט אַלח פאַראיין א"ט אמזרח;
יידישער היסטאָרישער אַרכיוו" צוזאַמען
מיט י שעכטמאַן ,נחום שטיף ,יעקב
לעשטשינסקי און גי| גערגעל צוגעגרייט

גצָל /
פון

:

אין זיודישען פאָלקסבּלאַט" (צ"א  ---װאַ
מעשה פון אַ שטיקעל בּרוידט"9881 ,
 ,)1-42ש"ע--ס איודישער פאַלקסבּיבּליאָ
טעק" ,ספּעקטאָרס קהויזפריינד" ,אדעם
יור" ,חדער יודישער פאַמיליע" א ,אֵנֹד..

ג שערניכאָ  --טשערנאָװיטש
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משערניכאָוו יוסף (ד' אדר  --2881אים
) געבּ .אין סלאָנים ,גראָד? .אין
נער געגנט ,װײסרוסלאַנד ,אין אַ פאַר* קיין
מעגלעכער סוחרישער פאַמיליע .פון וואו
{  31יאָר אָן זיך געלערנט אין פּיגס ,שפּע:

טער אין זגערש,
בּיי =לאָדז= ,אין

:

דקעארַמערץ:שול,

אַקטיוו

81

שטאַנען צום פּראָ:

און
נע,
דער
אין

לעטאַרישן צי2
ניזם ,זיך בּאַטײ.
ליקט

פון וועלכן עס איז אין פרילינג

לאַצקײבּערטאָלדי און נ .שטיף , .--91/

דאַן צוגע:

אין

קונג",

פדעמאַקראַטישער

פאַראייגי?.

 7אַרױסגעװאַקסן די .יידישע פאָלקס:
פּאַרטײ בּראש מיט טש ,,עפראָיקין,

וועלכע געענדיקט

,3

געגרינדעטע צייטונג עדער טאָג",
דער מלחמה:צייט מגולגל געװאָרן
כאַרקאָו ,דאַן קיין פּעטערבּורג/ ,
גענומען אַ אָנטײל אין דעם קרייזל

פון דער
/

1212

דער

בּאַטײליקט

אין

פּאָליטישן..

געזעלשאַפטלעכן לעבּן פון איקראַל=
איינער פון די הויפּטרעדנער פון
יידישער נאַציאָנאַלער פאַרזאַמלונג .
קיעוו 12--9191 ,אין כאַרקאָו ,וואו

דעװאָלוציאָנערער ארבּעט און דער אומ?
|
ר
ע
װ
ג
ל
ו
צ
י
א
ָ
נ
ע
ר
ע
לעגאַלער פּרעסע אין װאַרשע4091 ,
ט
ר
יבּונאַלן (שפּעטער
אָנגעקימען אין בּערנער אוניווערסיטעט,
בּאַשריבּן אַ ריי פון זיינע פּראַצעסן אין

אויפגעטרעטן אַלס פאַרטיידיקער  אִין די

אָבּער אין דער צייט פון דער רעװאָלו?

ציע צוריקגעקומען

קיין רוסלאַנד און

 60--5091געווען טעטיק כּמעט אין אַלע

גרעסטע שטעט פון מערבירוסלאַנד אַלט
אײנער פון די אַקטיווסטע טוער און
פּראָפּאַגאַנדיסטן פין דער ציניסטיש:
סאָציאַליסטישער פּֿאַרטײ (ס"ס) א"פ
דניאלי אונטער דעם דאָזיקן פּֿסעה= 

דאָנים אַרױסגעגעבּן  5091אַ בּראָשור
קאונזערע קריטיקער" און אויך אין רו;
סיש 8-א866

{הסמסת סם

תע 86866

..0

| מיטגעאַרבּעט אין די אַָרגאַנען פון דער
פּאַרטײ ,אאונזער ועג" ,חדער ניער

וועג" ,זדאָס װאָרט" א .אַנד ,,דערהױיפּט

איבּער עקאַנאָמישע פראָגן .סוף 6091
בּאַזװכט אַלס שליח פון דער פּאַרטײ
די פאַראײיניקטע שטאַטן

און קאַנאַדע,

ווא אויפגעטרעטן אַלס רעדנער אין די
גרעסטע

52

ישובים,

צוריקגעקומען

אַ סעריע אַױטיקלען אין חהיינט" ,װאַר:
שע .,)5291 ,האַרבּסט  1291געקומען

קי |ין קאָװגע,

וואו .מיטגעאַרבּעט און אַ.

געוויסע צייט אויך רעדאַקטירט די דע?

מאָקראַטישע .צייטונג זנייס" ,זיך בּאַטײ=.
ליקט אויך אין אייניקע אַנדערע אוים?
גאַבּן ,אין זמ"בּ װאַרבּעט"( ,אַרױסגעגעבּן
פֿאַר2
פון קאָרט" ,קאָװנע,)4291 ,

עפנטלעכט אַן אַרטיקל וועגן די יידישע
געזעלשאַפטלעכע שטרעבּונגען און באַ.
וועגונגען פאַר די לעצטע אַנדערטהאַלבּן
הונדערט יאָר ,דעם שורש

פון װעלכע

ער זעט אין דער שטרעבּונג איבּערצו:
בּױען דעם יידישן עקאָנאָמישן שטייגער.
אויף געזינטערע װירטשאַפּטלעכע יסודותי -

זינט  4291אין ווילנע ,פאַרנעמט זיך

מיט אַדװאָקאַטור,

-

|

טשערנאָװיטש שמואל (--0881
) געבּ .אין סעבּעזש ,וויטעב:
יחוסדיקער רבּנישער
פאַמיליע ,אַ בּרודער פון ירב צעיר" ,חיים
טש .דערצויגן געװאָרן אונטער דער

זומער  ,,7091שטודירט אין כאַרקאָװער
אוניווערסיטעט און נאָכן ענדיקן זיך
בּאַזעצט אין ווילנע אַלס אַדװאָקאַט ,אַ
געוויסע צייט רעדאַקטירט דאָ די פון  -השגחה פון זיין זיידן ,הרב שלמה דראָד.

טשערנאָװיטש --יאָ

3

שפּעטער ,בּיז  ,7981געלערנט אין קאָו?

גער ישיבה .אַרײנגעצױיגן אַלס אַקטיווער
 -טוער אין דער ציוניסטישער בּאַװעגונג,
אָנגעהױבּן צו שרייבּן אין יהמליץ" ,דער?
הופּט אויף ציוביֿ
סטישע טעמעס,
צו פאַרשיידענע.
צייטן געווען סע=
קרעטאַר בּיי די
ציוניסטישע מור=
שים פון ווילנע,
װיטעבּסק ,סאַ?
פּאַטקין 3091 .זיך
בּאַזעצט אין װאַרשע אַלס מיטאַרבּע?

טנר פון דער להצפירה" א'פּ /ספוג"

114

/

חדער טאָג" 4091 ,ווילנער זאידישעה
חצייטונג?" א ,אַנד( ,אַרױסגעגעבּן אין
יידיש אויך אבַּראָשׁור א"ט זפּאָליטישער

ציוניזם  ---אַ פּאָפּולאַרישע ערקלערונג",
פ"ג פריידזאָן ,װאַרשע ,2091 ,ז"ז ,)05
אין װאַרשע
האָט עֹר ואינענדיק
מיטגעאַרבּעט

אין

חדער

ידישער

װאָך"  2191און ?מאַמע:ט" ,אויך אין
ניוײאָרקער איידישען טאַגעבּלאַט" ,מיטן

אױיסבּראָך פון דער וועלט:מלחמה אַװעק
קיין רוסלאַנד ,מיטגעאַרבּעט און אַ גע,

וויסע צייט אויך רעדאַקטירט דאָס װאָכן?

בּלאַט חהעם" אין מאָסקװע 8191 ,אַרױס:
טמאַן אַ
עכל,
געגעבּן צוזאַמען משיט
ציוניסטיש װאָכנבּלאַט אין קיעוו װדאָס
יידישע פאָלק" 1291 ,צוריקגעקומען

און אַלס סעקרעטאַר פון פ"ג יתּושיה"
און פון קינדער:זשורנאַל ?עולם קטףײי,
 0191 --4געווען אַ מטגליד פון אין ?הצפירה"? ,היינט" און חמאָמענט",
דער רעדאַקציע פון ?הזמן" אין ווילנע - ,נאָכן 21טן ציוניסטישן קאָנגרעס אין
דאַן װוידער אַריבּער אין װאַרשע מיט?
קאַרלסבּאַד אַריבּערגעפאָרן קיין ארץ:
צואַרבּעטן אין דער בּאַנײטער חהצפירה" - ,ישראל ,וואו ער האָט פאַרנוומען דעם 
װאו' ער האָט איך פאַרעפנטלעכט
פּאָסטן פון אַ סעקרעטאַר פון װװַער
זיין מאַנאָגראַפיע  װעגן דעם אָרדן
הלאומי" ,קאָרעספּאָנדירנדיק וועכנטלעך
זבּני משה" (אַרױס אויך אין בּוב?
אין ?מאָמענט" א"ט פארץ:ישראל אין
פאָרם) ,נאָך פריער זיך בּאַטײליקט
זיבּן טעג" ,אויך אין /טאָג" ,ג"י.,
אַלס ציוניסטישער פּובּליציסט אין די

קיין װאַרשע ,וואו ווייטער מיטגעאַרבּעט .

יידישע צייטשריפטן צדי וועלט",0091 ,

יאָ מיכאַיל (וזוט--5951 /
| ) פּסעװדאָנים פון מאיר יִפה.

געבּ .אין װיטעבּסק ,דורכגעמאַכט דעם
קורס פון אַ מיטלשול ,געענדיקט די רי=
גער שול פאַר מאָלערײ און ציכענען,

,8

0א;

לקסיקון ציוני6874 ,

געשריבּן אַרטיקלען אין 81808112סמקוז
 ,שפּעטער אין 82887ח 8191 ,אָר=
גאַניזירט די ערשטע אויסשטעלונג פון
זיינע בּילדער ,װאָס איז גינסטיק אויפ:
גענומען געװאָרן פון דער קריטיק .די

געווען אַן אַרבּעטער ,אַ זייגערמאַכער,

לעצטע יאָרן אין ריגע ,זיך בּאַטײליקט

אַ אָנגעשטעלטער ,אַ צימערמאָלער אאַז"וו,

אין דער יידישער פּרעסע ,װדאָס פאָלק",

1215

יאה -וט יאושזאָן =

1216

יאָזעפסטן

קלעצטע גייס" ,חדער אשׂמראיין וופרל? צייט איז ער אויך געװען װאַרשעװ רקאָרעספּאָנדענט פֿון ניוײאָרקער זמאָרגען
מ|אָרגן" א ,אַנד ,,דערהױיפּט מיט אַר=
טיקלען איבּער טעאַטער און קונסט .,זשורנאַל" .,אַן אָנהענגער פון *מזרחי",
אויך מיט בּילדער און קאַריקאַטורן :אין איז ער אין זיינע זשורנאַליסטישע אַר=
טיקלען און פּעליעטאָנען טײילמאָל אויפ=
בּוכפאָרם אַרױסגעגעבּן אמאַָנאָגראַפיע
וועגן יצחק לעװױיטאַן ,אַ פּאַמפלעט אויפן געטרעטן קעגן דער !אגודה" ,אָבּער
יידישן טעאַטער ,אַן אָפּאַנדלונג וועגך אויף אבַּאַזונדערס שאַרפן אופן בּאַ=
קעמפּט די מאָדערנע יידישע ראַדיקאַלע
קינאָ אַ.נד,
) בּאַװעגונגען .אין בּוכפּאָרם פאַרעפנט=
יאושאָן בּ= 981( .
אַיב
לעכט ; יאינ'ם רבּיניס הויף  --א
פּסעװדאָנים פון משה יוסטמאַן געבּי
טערעסאַנטע ערצעהלונג פון חסידישען .
אין װאַרשע אין אַ חסידישער פאַמיליעי
האָט בּיז  81יאָר געלערנט אין ישיבות  /לעבּען אין פּױלען" (פ'ג בּ .שימין.,
,2

| און נאָך אַלס

ז"ז ;)7

זאפּיקורסים  --בִּיל- 5

ידער ,סצענעס ,פערליעבּענישען ,טיפּען,

ישיבה?בּחוֹר האָט .

| נפשות

ער געשריבּן זײי:
| נע ערשטע זאַכן,
װאָס זיינען גצ
דרוקט געווען אין
ש .י יאַצקאַנס
ײאידישעןװאָכענ.

און פּאַרשױנדלעך

שער גאַס",

פון דער יידי+

וואו ס'וערן געשילדערט

,מיט גאעַוויסן הומאָר די טראַגיקאָמישע.
אפּיקורטים פון דער ישיבה ,װאָס װאַרפן
| אַװעק די װועלט פון דער טראַדיציאָנע
| לער ידישקייט ,קענען זיך אָבּער ניט"

בּלאַטי ,שפּעטער

האָט ער זיך באַטײליקט אין די ציײ2
טונגען +די גײַע וועלט" ,אונזער לע

בּעןי א .אַנד .זינט דער גרינדונג פון
ומאָמענט" בּיז  5291איז ער געװען אַ.

צופּאַסן צום מאָדעױנעם לעבּן און בּלייבּן -
ניט אַהין און ניט אַהער (:3טע אויפ=

ולאַגע  --פ"ג א .גיטלין ,3291 ,ז"ז - 061)3
קאויף דער פרישער לופט --צו לײענען
פאַר יעדען ,װאָס זיצט אויף דאַטשע,

שטענדיקער מיטאַרבּעטער פון דער ציי= .ליעגט אין אהאַַמאַק און פּאַשעט דעם.
טונג ,וואו ער האָט אַחוץ סקיצן ,הומאָ:
רעסקן ,פובּליציסטישע אַרטיקלען ,אויך

א"פ לאָרנעטע ,געשריבן אאי'טפשעלע.

 =די וועכנטלעכע פּעליעטאָנען א"ט זאיבּער:-

גענומענע פּאָליטישע

האָבּן

אים

וועלכע

בּריעף",

פאַרשאַפט אַאימגעהיערע

פּאָפּולאַריטעט - ,דערהויפּט

צװישן דעם

חומר" (דערז .פ"ג ,2191 ,ז"ז  .;)06חווי'

אַזױ איך האָבּ געוואונען אויף דער לאָ5
טעריי" (דערז .פ"ג ,2191 ,ז"ז  .)82האָל

צוזאַמען מיט מ .קיפּניס אָנגעשריבּן אַ
אמיטן כּוח פון דיבּוק"

| קאָמעדיע א"ט

יע אויף אַנ--סקיס בּאַרימטער
|ַפּאַראָד
(א
עגענדע) ,וועלכע .איד
| דראַמאַטישער

ל

חסידישן עולם ,װאָס לעקט ממש די
בּינע אין װאַרשע אין דער צייט ,װען.
=פינגער פון די פּסוקים און מימרות פון
אַדיין | אַנ--סקיס ,דיבּוֹק" איז געווען דער שלאָפ .
| דער גמרא ,איןוועלכע י .טייטשט
די פּאַליטיק

פון דער װאָך.

 5291אי

ער אַריבּער אין להיינט" און איז אויך אַ
װאָכנ:

גאָענטער מיטאַרבּעטער פון דעם

בּלאַט /די האַנדעלס:צייטובג?,

אַ געוויסע

-

גער פוֹן סעזאָן .

יאָזעפטאָן ישראל

0/3 -- 8181

 )46געבּ .אין פּאָליטשעני ,מאָלדאַװיע.

רושם פון די מסעות פון בּנימין
אונטערן

-

יאָזעפסאָן  --יאכינסאָן  --יאכנאָװיטש = יאכנוק
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פון טודעלאַ זינט  4481אונטערגענומען
אַנסיעה איבּער אַזיע און שפּעטער אי:
בּער צפוןאַפריקע און אונטערן

נאָמען

זבּנימין דער צווייטער" .בּאַקאַנט געװאָרן

מיט זיינע רייזע:בּאַשרײבּונגען ,וועלכע ער

1218

יאַכנאָװימש לײבּ (-- 7881
ג)עג .אין דאָרף קאַראַניעץ,
מינסקער גובּ ,וואו זיין פאָטער האָט
געהאַלטן אקַליין װאַסערמילכל מיט נאָך
 4שותּפּים ,פון  21בּיז  61יאָר געלערנט .

האָט לכתּחילה פאַרצײכנט אין יידיש און

אין קלויז אין בּערעזין ,שפּעטער געווען
אַעקסטערן אין מינסק ,גענומען אַ אָנ

זעצן אין פראַנצויזיש א"ט חפינף יאָר איז
אָריענט" ,6581 ,אין דייטש א"ט  8/יאָר אין
אַזיע און אַפריקע" ,האַנאָװער ,8581

א"פ

לשון;-קודש און דאַן זיי געלאָזט איבּער?

טייל אין דער

ס'"סיישער פּאַרטײ

אַלעקסאַנדער ,זינט  0191געדרוקט דער2

ציילונגען אין די ווילנער װלעבּען און
דאָס לעצטע װערק איז אויך אַרוֹיס אין ויסענשאַפט" ,זמ"בּ אקנאָספּען" ,אווילנעף +
ענגליש .און אין העבּרעיִש פון דוד גאָר*  װאָכענבּלאַט" א"ר פון ליפּמאַן לעװי,
דאַן א"ט קמסעי ישראלי (ליק ,)9581 ,זיין

אדער שטערן" ,חדער טאָג" ,אין זשיט.

נסיעה .איבּער צפון:אַמעריקע בּאַשריבּן

לאָווסקיס /דאָס נייע לעבּען" א .אַנד2191 ,

אין זיין דייטשן בּוך חדריי יאָר אין
אַמעריקע" (האַנאָװער ,)3681 ,געשט .אין

אָנגעקומען אין ליעזשער פּאָליטעכניקום,
זינט  5191אין אָדעס ,וואו געווען רעדאַקף

לאָנדאָן ,װאו ער האָט געמאַכט הכנות
ציאָנעלער מיטגליד פון קינדער:זשורגאַל
פאַר אפַאַרשונגטרייזע איבּער כינע און |זבּלימעלאַך" .,מיטאַרבּעטער און 1291
אַבּעסיגיע.
רעדאַקטאָר פון דער װקאָמוניסטישער

| =יאַכינסאָן מכאל

(אי אדר --4981

) געבּ .אין קעשעניעוו ,בּע=
סאַראַבּיע .בּאַקומען אהַיימישע בּילדונג,
| זינט  1191זיך בּאַטײליקט אין רוסישע
צייטונגען פון אָדעס ,בּעלץ ,קאַמעניץ?
פּאַדאָלסק ,אויך א"פ אחצה 8סם ,געאַר2
בּעט אַלס רעפּאָרטער אין חגוט מאָרגען",

שטים",

שפּעטער

רעדאַקטאָר

פוּן דער

יידישער סעקציע בּיים אָדעסער גובּפאַר:
לאָג ,קאָרעספּאַנדירט אין ,פאָרווערטס",
בּוענאָס:אײירעסער זפּרעסע" ,מאָסקװער
זעמעס"

א"פ א .דינין א .אַנד .איבּער?

;אָנשטעקנדע קרענקי פון פּראָפּ,
געזעצט װ

! זאַבּאָלאָטני ,חטובּערקולאָז" פון ד"ר בּע?

נאָך

לאָוס ,חווי צו האָדעװען קינדער" און

דער מערץ:רעװאָלוציע רעדאַקטירט דאָסס

זערגערונג פוֹן קינדער בּיז שולעלטער"
פון ד"ר גערשענזאָן ,חדי לאַגעפון דער
פרוי איצט און אין דער צוקונפט" פון
א .בּעכּעל ,װרעװאָלוציע און קאַנטר:
רעװאָלוציע? פון קאַרל מאַרקס ,גע
זאַמלט אבוּןאַאַרבּעט מאַטעריאַלן פון
די פּאָגראָמען- ,
יאַכנוק ח .א - ,פון ביאַליסטאַק.
האָט פאַרפּאַטט מאעַשה?בּיכל א"ט חאין
אַמעריקאַ אָדער פאָן אַמעריקא  --איין

חשלום עליכם",
ציוגיסטישע

?אונזער לעבּען".

וװאָכנבּלאַט

8חס1מ. 12ק8ם,

אָדעס  ,7191געװען לײײטער פון דעם
צענטראַלן אוקראַינישן ציוניסטישן װאַל.
גּיוראָ  אין קיעוו .,מיטגעאַרבּעט אין

ציוניסטישן טאָגבּלאַט אדער טעלעגראַף",

| זינט  0291אין אױסלאַנד--װאַרשע ,ווין,
בּערלין ,לעצטנס אין קעשעניעוו ,גצ?

דרוקט פון צייט צו צייט אַרטיקלען אין.

הצפירה?,
שע

43/שססץ ?2אוֹמ8סהצז,

אייךל

פּֿאָסט" 440002 ,פססת0ס) ,קעשעניע=

ווער *אונזער צייט" א .אַנד ,.אויך א"פּ

מכאל יאָ,

אינטערעסאַנטע ערצאהלונג פון איצטי:

גער צייט אין אַמעריקאַ" (ואַרשע,4981 ,

זיז .)36

דאָס װערקל האָט ניט קײן
()93

==

יאכנוק  --יאַנאָװסקי ,

129

120

קינסטלערישן ווערט ,איז אָבּער כאַראַקײ  .נייט זעק 2 ,יאָר געװען אַ היטלמאַכער
אַרײן אין דער אַרבּעטער-בּאַװעגונג ,גע?
| טעריסטיש מיט זיין טענדענץ  --קעגן
דער אומבּאַדאַנטער עמיגראַציע יפון דער ווען אַן אַקטיווער מיטגליד פון דעם זרו*
סישן פּראָגרעסיון פאַראיין" אַלס רעד:
אַלטער היים' .

=יאַנאָווסקי שאול-יוסף (ען --4581/
) געבּ ,אין פּינסק ,אין אַן
אָרעמער

משפּחה

פון כּלייקודש;

גאָר שטאַרק אין די /גויִשע

לימודים" און אונטער דער השפּעה פוןזיין בּרודער,

איינגעזען

די אומהאַפּטיקײט

פון דער

זיין | אַרבּעט אין רוסיש פאַר יידישע אַרֹבּע?

פּאָטער ,ר' גרשון ,אזַון פון דֶעם קני:
שינער רב ,איז
געווען אחַזן .בּיז
 3יאָר געלערנט
אין חדר; אין דער
תּלמוד:תּורה ,וואו
מ'האָט צו יענער
צייט איינגעפירט 
רוסיש און אַריט?
מעטיק ,זיך אויס.
געצייכנט

ג ער,

טוער ,דעבּאַטאַנט ,אָבּער בּאַלד

יעקב:צבי ,אהַעבּרעיִשן

שרייבּער און לערער ,פאַרלאָזן די גמרא
און געװאָרן עאקסטערן ,געלערנט בּײ

טער און געווען איינער פון די ערשטע

אַגיטאַטאָרן אאיַןמעריקע ,װאָס איז אַרי
בּער צו יידיש ,אונטער דעם רושם פון

דער שיקאַגער טראַגעדיע  ,6881װען 5
אַנאַרכיסטן זיינען אומגעבּראַכט געװאָרן
פון דער יוסטיץ ,געװאָרן אַן אַנאַרטיסט,
צוזאַמען מיט ה .זאָלאָטאַראָו ,ראָמאַן
לואיס .,בּרענער א .אַנד ,געגרינדעט די

אַנאַרכיסטישע גרופּע פּיאָנירע דער פריי:
הייט" און געװוען טעטיק

פון די בּאַדײטנדיקסטע
פירער

פון דער

אַלס אײגער

יידישע װאָרט:

בּאַוועגונג

בּיו

,7191

ווען אַמעריקע איז אַרײן אין דער וועלט:

מלחמה--,אָנגעהױבּן זיין ליטעראַרישע
טעטיקייט נאָך אין דער

אַלטער הײם

אין 8ח82ס ,איז ער פון דער דערמאַנ=
אומזיסטע לערער ,אַלײן געגעבּן שטוגדן
 0אַװעק קיין בּיאַליסטאָק ,וואו זיך טער גרופּע בּאַשטימט געװאָרן,אַלס פאַק:
טישער רעדאַקטאָר (נאָמינעל האָבּן די
בּאַשעפּטִיקט אַלס לערער פון רוסיש
פאַר שילער ! אַנאַרמיסטישע צייטונגען דאַן ניט געגעבּן
און מאַטעמאַטיק ,געשריבּן
אויפזאַצן ,געווען אונטערן שטאַרקן איינ :קיינעם דעם טיטל רעדאַקטאָר) פון דער
ערשטער יידישער אַנאַרכיסטישער ציי*
פלוס פון דער ראַדיקאַלער רוסישער
פּובּליציסטיק (לאַװראָו ,מיכאַילאָווסקי ,טונג שװאַהרהײט? ,װעלכע האָט אָנגע:
הױבּן צו ערשיינען דעם  9881 52בּיי.
דאָבּראָליובּאָוו ,פּיסאַרעו) ,געשָמט פאַר
דער מיטאַרבּעטערשאַפּט פון א .י .מע:
דעם אָנגעלײענטסטן און אַנטװיקלטסטן
ריסאָן ,דוד ערעלשטאַײט ,ראָמאַן ג .לו?
אין די קרייזן פון דער שטודירנדיקער
איס ,ה ,זאָלאָטאַראָו ,יוסף יאַפּפאַ ,מי
יוגנט ,געווען איינער פון די גרינדער
קאַטץ ,מאָריס ראָזענפעלד א אַנד ,,און
פון אַגעהײמער בּיבּליאָטעק ,אין דעם
וואו י,האָט געשריבּן דערציילונגען א"פ
און פּערלשטײן פאָר=
ָך
אן.
ל פו
ּל.
בייז
קר

געלייענט לאַװראָװס היסטאָרישע בּריוו,
כּדי לייכטער צו דערגרייכן אַ װיסנשאַפט:
לעכע קאריערע 5881 ,אַװעק קיין אַמע?
ריקע ,װאו די ערשטע צײט געמווט

שווער אַרבּעטן ,געװאַשן טעלער ,גע:

יוסף בּן גרשון ,װי אויך אַנדערע מינים
לײענשטאָף .נאָך דעם אונטערגאַנג פון
דער אװאַהרהײטײ (אַרוֹיס  02נומערן ,אין
 8זיז קליין-פאָליאָ ,בּיי טאיַראַזש פון
אַ  0עקז ).געווען אַן אַגענט פון זינ=

1222

יאַנאָװסקי .

גערס מאַשינען ,צו יענער צײט איזקיין נ"י געקומען פּנחס רוטענבּערג פון | אין דער

האָט אויך געהאַט די חפרייע טריבּונע"

+פ ,א .ש ,",װאו

י פלעגט

דער לאָנדאָנער גרופּע חדער נייער דור" | געבּן -פאַּלאַץ אַפילו פאַר די מיינונגען

אוֹן אים אַריבּערגענומען  0981קיין לאָנדאָן פון זיינע פּאָליטישע קעגנערס ,און אויך
אַלס רעדנער און רעדאַקטאָר פון זאַרבּײ | :דער "בּריעף:קאַסטען" ,וואו עס פלעגן
טער פריינד" ,אָבּער דער סאָציאַליסטי | געגעבּן װערן ענטפערס ,אָפּט זייער
שער

רעדאַקטאָר

ק .גאַללאָפּ האָט ניט .אויספירלעכע ,אויף די פאַרשיידנסטע

געװאָלט אָפּטרעטן די אָנפּירונג פון דער

:צייטונג אאַַנאַרכיסט,

לאָנדאָן שווער

און י .האָט אין

לען אין דער זפ ,אַ .ש ,,אונטערן אַלגעמײ

און ערשט וען

אויך בּאַקאַנט געווען א"נ חדער װאַכ?
מאַן") האָט י .בּאַרירט די וויכטיקסטע
פּראַגן פון דער װאָך ,געשריבּן איך

געאַרבּעט,

שטעקלמאַכער אאַז"וו,

געװען אַ |נעם טיטל קאויף דער װאַך" (צוליבּ װאָס

ידי אַנאַרכיסטן האָבּן בּאַהערשט דעם
זבּערנער סטריַט קלובּ" (די אָרגאַניזאַציע
פון די לאָנדאָנער סאָציאַליסטן און אַנאַר?כיסטן),

פראַגן פון די לעזער .אין זיינע לײיטאַרטיק= -

האָט י .איבּערגענומען

די רֹצ

קריטישע אַרטיקלען איבּער בּיכער און
טעאַטער א"פ ד ,בּ ,פעליעטאַנען א"פּ

דאַקציע פון װאַרבּײטער פריינד"102 ,
 ,198|1װעלכע ער האָט אָנגעהאַלטן אין
ימשך פון קנאַפּץ פּערטהאַלבּן יאָר ,בּיז
די צייטונג האָט צוליבּ פינאַנציעלע
שוועריקייטן צײיטװײליק אויפגעהערט צו
ערשיינען (אַפּריל  ,)4981דאַן איז י ,צוריק:

י ,בּ .ג( .אין דער צייט פון דער מלחמה--
א"פּ עדער פּאַטריאָט") ,דערציילונגען
א"פּ קצא ,און טעאָרעטישע אָפּהאַנד?
לונגען איבּער סאַציאַליזֹם ,אַנאַרכיזם
און איבּער אַלץ ,װאָס האָט אשַייכות
מיט דעם פרייען געדאַנק ,אבַּאַזונדערן
ווערט האָט זיין לאַנגע סעריע זבּריף אל:

ציע פון דער אַנאַרביסטישער זפרייער אַר=
בּייטער שטימע" ,וואו עס האָבּן נאָכן טויט
פון דוד עדעלשטאַדט זיך ניט געהאַלטן קייןרעדאַקטאָרן ,אָבּער די חפ ,א .ש ".איז

בּער סאָציאַליזם און אַנאַרכיזם" (וועלכע

-געפאָרן קיין נ'י איבּערצונעמען די רעדאַק:

געשריבּן אַלע װאָך אין משך פון בּאַלד .
 2יאָר אין װאַרבּײיטער פריינד" און

ממשיך געווען אין זפ .א .ש ,)".װי אויך

בּאַלד אונטערגעגאַנגען ,און ער פאַר:
זיין אַרבּעט קדי פּרינציפּען און די מע:
נעמט זיך מיט פאַרשיידענע אַרבּעטן ,טאָדען פון אַנאַרכיום" --אין ײפ ,א ,שי
 ,2די גרויסע אָפּהאַנדלונג  גאָט אוך
ווערט אַן אַגענט פון אפַאַרזיכערונגס?
;געזעלשאַפט ,בּיז ער װערט  9981בּאַַ רעליגיאָן" 6091 .,האָבּן די אַנאַרכיסטן
שטימט אַלס רעדאַקטאָר פון דער בּאַ :א"ר פון י ,אָנגעהױיבּן אַרױסצוגעבּן אַ
נ-ייטער ײפ .א .ש" ,װעלכע ער האָט טאָגבּלאַט קאבענד ציטונג" ,וועלכע
האָט געזאָלט טראָגן אעַרנסטן כאַראַק=
דערהויבּן צו דער מדרגה פון איינעם
טער אַלס קעגנגעוויכט לגבּי דער חגעלער
פון די אָנגעזעענסטע ערנסטסטע און אייג;פלוסרייכסטע יידישע פּרעסעאָרגאַנען | פּרעסע"{ די צייטונג האָט אָבּער קיין
מאַטעריעלן ערפאָלג ניט געהאַט און האָט
 מיט אטַיראַזש  --אין די גוטע צייטן--עקסיסטירט בּלויז פון 1װ 81/בּיזן שֶ|7
פוֹן א 000,ַ51עקז ,אין דעם װאָכנבּלאַט
האָבּן זיך בּאַטײליקט ,צום גרויסן טייל-.-
בּיי :טאיַראַוש פון אַ 0007עקז--0191 .
אויך דעבּיוטירט ,כּמעט אַלע ידישע
 1אויך רעדאַקטירט דעם חודש:זשור:
נאַל חפרייע געזעלשאַפט" ,אָבּער צוליבּ
שריפטשטעלער; אַגרויסע בּאַדייטונג
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יאַנאָווסקי  ---יאַ:אָװער

מאַנל:אי "גייסטיקע :קרעפטן פֿאַר דער  -די אַנאַרכיסטען"--די ערשטע
דאָזיקעֹר ערנסטער אױסגאַבּע אָפּגע;
שטעלט זי נאָכֿן :81טן נוֹמער ,בי אַ
טיראַזש פון  0008עקז ' ,אינגאַנצן פּאַ?.
נומען מריעטדאַקטירן די װפ .א .ש,",
זיך גאַנץ זעלטן בּאַטײליקט אין אַנדע:

בּראָשור וועגן אַנאַרכיזם (לאָנדאָן,)0981 .,
װאָס איז אוֹיך איבּערגעזעצט געװאָרן
אין ענגליש,

רע אױסגאַבּן ,װי פצוקונפט" א .אַנד,
 7זיך צוריקגעצויגן פון דער אַנאַרכי;
סטישער בּאַװעגונג און אויך פון דער יפ .א,
ש( ".זיגייט אַרױס עד:היום א"ר פון מיכאל

רעכטיגקייט",

װאָס װוערט געדרוקט אין .

 000,05עקז ,און צעשיקט אַלע מיטגלי:
דער פון דער יניאָן,

גלייכצײיטיק גע:

ווען פאַראַנטװאָרטלעכער רעדאַקטאָר פון
ודעם זעלביקן אָרגאַן אין ענגליש א"ט
6טטן

( 000,03עקז ),און איטאַליעניש

א"ט  000,21( 4100501עקז .).איבּערגעזעצט
זייער

פיל װערק,

װי לעוו טאָלסטאָיס

דייטש ,פלע?

טשעכיש

א .אַנדי1

דער אלף:בּית פון אַנאַרכיזם" (נ"י/ ,
|

יידישער אַרבּעטער  2בּאַװעגונג ,זינט
בּיז סוף  5291רעדאַקטירט דעם
9
וועכנטלעכן אָרגאַן פון דער גרויסער.
יוניאָן פרויען +קליידערמאַכער ,ידי גע:

פראַנצויזיש,

מיש ,איטאַליעניש,

אַרבּיײיטער

-קאָהן) ,געבּליבּן אָבּער אטַוער אין דער

ידישע

הי בּורגין,

;די

געשיכטע

אידישערי

פון  -דער

בּעװועגונג",

יאַנאָװוסקישמואל -- 0981

|

) געבּ ,אין מאָטעלע ,גראָדנער

געגנט .בּיז  31יאָר געלערנט

אין חדר,

דערנאָך געווען אעַקסטערן אין פּינסק,
קיעוו .,װאַרשע ,בּאַקומען מיטעלע בִּיל:
דונג אין גימנאַזיע ,אָבּער צוליבּ דער
פאַרשאַרפטער פּראַצענט:נאָרמע זי ניט
געקענט ממשיך זיין .זשורנאַליסטישע

טעטיקייט אָנגעהױבּן  1191מיט קאָרעס=
פּאַנדענצן פון קיעוו וועגן ענין יושטשיני

סקי:בייליס אין /מאָמענט" ,זינט דאַן
אינעװייניקסטער

מיטאַרבּעטער פון דער

צייטונג ,די לעצטע יאָרן--דערהויפּט אַלס
צוזאַמענשטעלער פון דער מיטאָג-אױס=
גאַבּע פון ,מאָמענטײ (לעצטנס א"ט װראַ=
דיאָי) ,האָט זיך אויך בּאַטײליקט איך
;דער אילוסטרירטער וועלט"  9191א"ה
! פון .בּ ,קאַרלינסקי ,אַרױסגעגעבן אייניקע
יום?טוב:בּלעטער ,לעצטנס קאָרעספּאָנדירט'
אויך אין דעם /מאָרגען זשורנאַל" ,ג"י--.
פאַרנעמט זיך מיט דער בּיבּליאָגראַפיע
פון דער יידישער פּרעסע און האָט צוי
ינויפגעזאַמלט אגַאַנץ רייכע קאָלעקציע.

זאַננאַ קאַרענינאַי ,בּערנאַרד שאָוּס חפרוי
װאָרענס פּראָפּעסיע" א .אַנד .אַחוץ פאַר?
שיידענע אַנאַרכיסטישע פּראָפּאַגאַנדע?
װערק ,פוֹן זיינע איבּערזעצונגען אין
בּוכפאָרם זיינען אַרױס :פּ .קראָפּאָט?
קינס חגעשיכטע פון דער פּראַנצויזישער
רעװאָלוציע" ,אין  2ט( .ג"י ,ז"ז 854
און  ,))64מעסליעס ײגלױבּען און פאַר:
יידישע צייטשריפטן ,וועלכע איז אויסגע=
:
נונפט" (נ"י און לאָנדאָן) ,פעליקס האָ
שטעלט געװאָרן אין װאַרשע און ווילנע:
,
לענדערס ראָמאַן חדי זוכער פון אמת"  -בּשעת דער פייערונג פון דעם הונדערט=
בּערטאַ זוטנערס ראָמאַנען נידער מיט  -יעריקן יובּיליי פון דער יידישער פּרעסע.
די װאַפען? און /מאַרטאַ ,סטאַניסלאַװ
פּשיבּישעווסקיס ראָמאַן זדער בּעל=שכל"

(פ"ג מאַקס יאַנקאָװיטש ,נ"י) ,הענריק
איבּסענס דראַמע זדער פאָלקס-פריינד".
פון זיינע אַנאַרכיסטישע אַרבּעטן זיינען

אַרױס אין בּראָשור:פאָרם :שװאָס ווילען.

סוף ( 4291גערעכנט זינט דעח גרינדונג.
פון אַנטאָני אייזענבּוימס װאָכנבּלאַט זדער

 -בּעאָבּאַכטער אַן דער ווייכסעל").

יאַנאָװער עזריאל (כ"ח כּסלװ -=-5781
ג)עבּ.

אין טשעמיראָװיץ.,

אוקראַיִגע ,איןאַן אָרעמער פאַמיליע כון

יאַנאָװער  --יאָנאַטאַנזאָן  --יאָסט  --יאַסינאָװסקי
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אַ הוסיאַטינער חסיד ,געלערנט אין חדר
און קלויז ,צו  02יאָר אַװעק קין בּע:

צויגן פיינדלעך צו דער יידישער שפּראַך,
הגם אין זיין שפּעטערער אַרױבּעט 60-

סאַראַבּיע , וואו געווען אַלערער אין אַ

 003 60165/פֿזטתססטן 61001068 566
( 0665לייפּציג )95--7581 ,איז ער שוין
מודה אין אירע גרויסע פאַרדינסטן פאַר

עטלעכע לידער ,אויך אַרטיקלען אין די

אין דעם פון אים 0681

דאָרף,

נאָך דער

חתונה

זיך בּאַזעצט

אַלס לערער אין כאָטין ,וואו אויך גענו:

מען אַן אָנטײל אין דער אַרבּעט פון דער  -דער מאָראַלישער דערציונג פון פאָלק,
יידישער קולטור:ליגע ,פאַרעפנטלעכט
קעגן דעם געבּרויך פון יידיש איז .
צייטונגען פון גרויס:רומעניע ,װוי די
טשערנאַװויצער זאונזער װאָרט" ()2291
און ?דאָס נייע לעבּן" .זיין דראַמע ,חדי

געשטערטע ליבּע" ,איז אויפגעפירט גע2
װאָרן אין כאָטין,

יאָנאַטאַנואָן יהונתן (זט--5581 5/
) געבּ ,אין ווילנע ,געפירט
זיין יחוס פון ר' יהונתן אײיבּשיץ פון
פּראָג ,זיין פאָטער ר' אהרון י ,אַבֹּאַ:

אויפגעטרעטן

געגרינדעטן  01 616 00/005606-מסנטזמגן
פּמזטת0600ן 566
,)314
(1 .ּ3

זיין

0868 0680טן

 64ס}

אַרטיקל 103161060גן

אין ערש און גרובּערס -ח? סמ1סת620/8
4תט

,6

46820050695106

 6106200 6401עץס

בּ 1וטאאא ,איז איינע פון די

ערשטע אָפּהאַנדלונגען פון דיייטשע
;חכמי ישראל" איבּעױ יידיש ,און הגם /

דער אַרטיקל איז פוּל מיט פעלערן ,אין

קאַנטער משכּיל ,האָט אים געגעבּן אַגוטע

עח דאָך אַ לאַנגע צייט געווען אוַויכטי?

| העבּרעיִשע און אײראָפּעישע דערציונג,
געלאָזט אים לערנען אין גימנאַזיע;
שפּעטער האָט ער אויך אַ געוויסע צייט
בּאַזוכט דעם אוניווערסיטעט און געװאָרן
אַן אַפּטײקער 0981 ,געקומען קיין אַמע:

קער מקור אין דעם ענין; אבַּאַזונדערן

ריקע ,וואו ער .האָט זיך אָנגעהױבּן אָפּ;

צוגעבּן מיט ליטעראַרישער טעטיקײט,
הגעשריבּן שירים ,דערציילונגען און הו:
ימאָריסטישע פעליעטאָנען אין ייידישען.
װהעראָלד",
טאַגעבּלאַט'.,
זאידישער -
ס
ע
ק
י
נ
י
וועלט" ,זמ
"
ר
ע
ט
ע
ל
ּ
ב
א ,אַנד,
|,חכמי

ישראל בּאמריקא" ,זו 55

יאָסט יצחק-מררכי
(4א)0681 22/

|

(--3911 22/

געבּ ,אין בּערנבּורג ,אַן;

אינטערעס האָבּן אגב די ידיעוֹת ,װאָס 
י .בּרענגט דאָ ועגן דער פאַרשפּרײטונג
פון יידיש ,דהיינו :איידיש:טייטש אין
בּיז אין דעם איצטיקן יר"ה אַרין גע= /
ווען די שפּראַך פון די אשכּנזישע יידן

אין דײטשלאַנד , אין מזרח:פראַנקרייך,
אין נידערלאַנד ,אין די אשכּנוישע קהיפ.

לות פון לאָנדאָן ,אין דֶענעמאַרק ,אין

שוועדן ,אין גאַנצן רוסישן פּוילן און אין
מאָלדאַװיע און װאָלאַכיע ,אין סערבּיע
און בּאָסניע ,אין אונגאַרן ,אין צפון:אי;
טאַליל און  אין שווייץ" .אַן אַרטיקל
איבּער דער יידישער שפּראַך האָט ער

יהאַלט (דייטשלאַנד) ,געשט ,אין פּראַנק.

אויך פאַרעפנטלעכט

יפורט?מאַין . דער גרינדער פון דער מאָ.
דערנער יידישער היסטאָריאָגראַפיע (מיט

. 06606141201610/1 111 2191-מט600/024641

זיין  9:3ענדיק

ווערק1 .

)64001200960

 .,)0281-92 ,066162181האָט ער ,וי
אַלע אָנהענגער פון דער בערלינער

השכּלה מיט איר ראַציאָנאַליסטישן בּליק

אויף יידנטום א-ון יידישקייט,

זיך בּאַג

אין .מ6סטסזװן

מ/1 ,6116א 27 ,א"וו,
|
|
ש .בּערנפעלד ,אין  1111 ,06א .שולמצן,
,די געשיכטע

פון דער

זשאַרגאָן' ליטעראַטור".,

אין ש"ע--ס ,יורישער פאָלקסביבּליאָטעקי. 1 ,

יאַטינאָוום?קי פּנחם (1ע-+6 42/

=אָמאַנאָווקע,
)געב | אין ר
קיעווער גובּ ,.אין אַ חסידישער פֿאַמיליע,

-
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| בּיז  41יאָר געלערנט אין חדר אין סקוּ .+אַװערק פאַר סינאַגאָגאַלער ליטורגיע. .
װער ,קיעווער גוֹבּ ,דאַן צװאַמען מיט  /א"ט קמוסף לשבּת וְלשבּת ראש חודש",
די עלטערן אַריבּערגעפאָרן קיין גיקאָלאַא  נעמט אַ נאָענטן אָנטײל אין דער אגדות.
|יעוו .,וואו אָנגעקומען צו פּיניע מינקאָו?  /חזנים פון אַמעריקע און קאַנאַדע" אַלס.
{ װיצעפּרעזידענט און אִין דעם פְאַרבּאַנד
סקין אין כאָר,
פון די יידישע .געזאַנג:פאַראײגען אי -
און נאָך דער מו:
|
אַמעריקע,
טערס טױט גע:

יאָסעלעװיטש יעקב  (--581...אַרום

בּליבּן דעֶר שפּי

)4

זער פון דער
פאַמיליע ,צוֹ 02
יאָר אַװעק קײן.
פּט"בּ ,זינגענדיק.

גיי-מוש ,מינסקעד גובּ .געלערנט אין

דער ישיבה אין מינסק ,זיך בּאַקענט מיט'
|א קרייזל

אין דעם ופ לקט=

הויז פון ניקאָלאַי  ,"1זיך בּאַקענט מיט דעם
 .קאָמפּאָזיטאָר צעזאַר קוע ,וועלכער האָט אים
געהאָלפן אָנקומען

געבּ .אין אַגוט לעבּן שטעטעלע

אין דער קייזערלע:

כער קאַנסערװאַטאָריע ,גלייכצייטיק גע*

פון סאָציאַליסטיש

געשטימטע

אינטעליגענטן און אונטער זייער װיר+
 קונג פאַרלאָזט די ישיבה און אָנגעהױבּן /צו לערנען זיך שלאָסערײ און אָפּצוגעבּן
זיך מיט אַלגעמײנע לימודים ,לוט גאָלךש:
 /מאַן ,זאָל ער נאָך אין רוסלאַנד האָבּן

ווען 2טער דיריגענט און זינגער אין געװען אייגער פון די ערשטע חובבל
| דער פּעטערבּורגער קאָרשול ,געעגדיקט  /ציון און געװען טעטיק אין דעף פּאַ
אַלס פרייעףױ קינסטלער  ,5191אַװעק
קיין פינלאַנד ,דורך לעקציעס און קאָנ?
צערטן פּאָפּולאַריזירט די יידישע רעלי:
גִיעזע און פאָלקסמוזיק אין די גרעסערע
און קלענערע שטעט פון סקאַנדינאַװיע,
בּיי דער אונטערשטיצונג פון פּראָפ .סי+
מאָנטען |און דעם כּלל:טוער נאַכמאָנסאָן,
 7געקומען קיין אַמעריקע ,וואו אויפ?
גענומען געװאָרן אַלס קאַנטאָר פון דער
רייכער אָרטאָדאָקסישער געמיינדע חדער
יידישער סענטער פון װעסט:סייד" .זיך
פיל אָפּגעגעבן מיט דער פּאָפּולאַריזאַציע

פון דעם יידישן פאָלקסליד; קאָמפּאָנירט

לעסטינאָפילישער

בּאַוועגונג

אין אָדעס:

צוזאַמען מיט בּאַרבּאַש ,ליליענבּלום א.,
אַנד ,אָנהײבּ די :09קער יאָרן האָט ער
אויסגעוואנדערט  קיין אַמעױיקע און
שפּעטער אַריבּערגעפאָרן קיין אַרגענטיגע,,
וואו ער איז געווען איינער פון די פּיאָ?
ניערן פון דער ציוניסטישער בּאַװעגוֹנג,

אַנטװיקלט אשַטאַרקע ציוניסטישע טע= .

טיקייט ,געװען פּרעזידענט פון דער ציןײ

ניסטישער פעדעראַציע אין אַרגענטינע.,
אויך פון פאַרשיידענע געזעלשאַפּטלע=.
כע און פּילאַנטראָפּישע אַנשטאַלטן אין .
בּוענאָס:איירעס,

װעלכע

ער האָט אגם..

אַלס גרויסער סוחר און פאַבּריקאַנט גע
מוזיק צוֹ אַ סך לידער פון אברהם רייזען,
אויך פון מאַנילײבּ א ,אַנד ,,צו ז ,וײףף .האָלפן מיט גרויסע נדבות ,אַ מאַן פון
יידישער און אײראָפּעישער .ערודיציע,
פּערס װלעגיאָנערן?הימןײ (פ"ג פון רויטןהאָט ער זיך אויסגעצייכנט מִיט זיינע
מגן:דוד" אין אַמעריקע) און פאַרעפנט:
.עליעטאָנען .
לעכט  אַרטיקלען איבּער יידישער מוזיק  .פּובּליציסטישע .אַרטיקלען ,פ
און חזנות אין זמ"בּ .שריפטען" ש ,אין און בּעלעטריסטישע זאַכן ,װאָס ער האָט:
פאַרעפנטלעכט אין דער .ידישער אוך
אדעם טאָג" ,איידישן טאַגעבּלאַט" ,חדער
שפּאַניש:יידישער פּרעסע ,זיין ליטעראַ=
מוזיקאַלישער װעלטײ אאַז"וו .פאַרפּאַסט
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פֿײיִשר צייטשריפט צװוישן די אַנאַר;

רישע טעטיקײיט האָט ער אָנגעהױבּן
 8981אַלס שׂטענדיקער מיטאַרבּעטער אין כ-יסטן און סאָציאַליסטן ,מיט פ ,קראַנצן
דער ערשטער יידישער צייטשריפט אין אַלס הױפּט:אָפּאַנענט .,שפּעטער איז י ,אַרל2
אַרגענטינע/ ,דער פאָנאָגראַף" (זע הלוי בּערגעפאָרן קיין לאַנדאָן אַלס שטענדיקער
פאַבּיאַן ש 4 ).ער האָט אויך מיטגעאַרבּעט
מיטאַרבּעטער פון דעם זאַרבּײיטער פריינדי",
אין פאַרשיידענע אַנדערע צייטשריפטן,
אָנהײבּ  9881איז ער אויף דֹעֶר אײנלאַ= 
ר
וי אין דעם ציוניסטישן מאָנאַטלעכן אָדע
דונג פון דער אַנאַרכיסטישער גרופּע

צווייוועכנטלעכן אָרגאַן חדי אידישע האָפ:
/פערטהיידיגער"

נ'י צו רעדאַקטירן זײיער אָרגאַן /די

די

הודש:שריפט

פּראָכּאַגאַנדע?,

אַרױסגעגעבּן

װאַהרהײט" ,װאָס האָט געזאָלט זיין אַ
קעגנגעוויכט .קעגן דער זנװײאָרקער

נונגיי ,31 -- 8091 ,אין
רעדאַקטירט

א ,אֲנד,

;ציוניסטישע

;פּיאָניערן

פון

פרייהייט"

געקומען

קיין

פון פאַראיין חציון" ,50 --4091 ,ער האָט אידישער פאָלקס:צייטונג? ,וועלכע איז
אויך געשריבן בּריוו פון אַרגענטינע אין

געשטאַנען נעענטער צו די סאָציאַל:דע?

אין

נומער פון

כון פּט"בּ

חפריינד?

און

שפּעטער

שהעולם" א"פ בּן יוסף,
דוד גאָלדמאַן ,עדי יודען אין ארגעגטיבאַ",
ז"ז  14--83א .װ ;.מיכל הכֹּהן סיני ,אין דער

יובּיליײיאויסגאבּע
אלקסיקון

4
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פון דער פאידישערי צײטונג",
ציוגי",

יוסף

)5191

(--3581אַרוֹם

געבּ .אין שאַטעטל פון מאָהליעװער גוב,
געלערנט אין שולן ,צו  71יאָר אַװעק
קיין דייטשלאַנד ,וואו זיך פאַרפולקומט
אין דייטש ,דאַן צוריקגעקומען קין

רוֹסלאַנד ,געלעבּט אין אָדעס ,ואו אָנ
געהױיבּן זיין

ליטעראַרישע

אין די רוסישע

צייטונגען )481806620 /41-

9884212

פאחחצסם

)4400620

טעטיקיט
,פאססס,

שפּעטער געלעבּט אין פאַרשיידענע לענ2

מאָקראַטן,

דער

ערשטער

דער ײװאַרהײט" איז אַרוֹיס דעם /װ,52/
א"ר פון ה ,זאָלאָטאַראָוו און דוד עדעל?
שטאַדט ,איידער י .איז נאָך אָנגעקומען
פון לאָנדאָן.

ניט אינגאַנצן צופרידן פון

י--ס רעדאַקציע ,האָט די גרופע בֹּאַ
שטימט צו אים ארַעדאַקציאָנעלע

קאַי

לעגיע פון מ ,קאַטץ ,ה ,זאָלאָטאַראָו,
ר לואיס און א .י .מעריסאָן ,אַחוץ
דער פּאָלעמיק מיט די ס"ד ,האָט י אין.
דער צייטשריפט צ"א פאַרעפנטלעכט אַן

אַרטיקל איבּער דער געשיכטע .פון דער
יידישער אַרבּעטער-בּאַװעגונג אין אַמע?

ריקע ,פאָרשטעלנדיק זי אַלט אַנאַרכיס?
 -טישע,

די קװואַהרהײט"

האָט ניט געהאַט 2

יידישן סאָציאַליסטישן אַרבּעטער?פאַר;
איין ,אָרגאַניזירט  2881דורך יעקב ראָמ+

קיין אריכת:ימים ,און נאָך איר אונטער?
גאַנג איז די איינציקע יידישע אַרבּעטער?
צייטונג אין נ"י געווען דער מאָרגעג?
שטערן" ,געגרינדעט יאַנואַר  0981פון

| טער דעם מאַן פון דער בּאַרימטער קלאַרע

אפרים לקאָנדאָן (דעם פּאָטֹער פון בּאַ.

אין דער פּאָלעמיק ,װאָס איז יאָרנלאַנג

דאַקטאָר פון דער צײטונג ,אָבּער די

דער,

בּראָ,

אין

פּאַריז

רובּינאָװיטש

געהערט

צו

דעם

און צעטקין (שכּע

צעטקין) ,ער איז געווען איינער פון די וואוסטן סאָציאַליסט מאיר לאָנדאָן); א"ר
פּיאָניערן פון דער אַנאַרכיסטישער בֹּאַ| :פון בּראַסלאַװסקי ,ווען בּראַסלאַוסקי
האָט פאַרלאָזט די צייטונג ,איז י ,צוזאַל
וועגונג צװישן יידן ,האָט קאָרעספּאָג;
דירט פון פּאַריזן אין דעם לאָנדאָנער מען מיט טאַנענבּומען (ועלכער אין 
װאַרבײטער פריינד" און זיך בּאַטײליקט דאַן געווען אאַַנאַרכיסט) געװאָרן רצ

אָנגעגאַנגען אין דער דאָזיקער אומפּאַר:

ערשיינונג

פון דער סאָציאַליסטישעף 
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װאַרבּײיטער צייטונג" האָט געבּראַכט דעם

|אמאָרגענשטערן? צוט אונטערגאַנג ,האָט
:

ער

זיך בּאַטײליקט אין דער

נייער אַנאַר?

כיסטישער צייטונג !פ .אַ .ש" ,אָבּער
/שפּעטער איז ער אַװעק פון די אַנאַר:
בּער
יון
כאיסַטןר א

צו די סאָציאַל:דע:

מאָקראַטן ,נאָכן אונטערגאַנג פון װמאָרגעג?

שטערן"  9881האָט י .אויך רעדאַקטירט
די װאָכנשריפט דער הויזפריינד" און
װאָכנבּלאַט חדער
דאָס הומאָריסטישע

|

ינאַליסטישע -טעטיקייט

ר

2321

אָנגעהובּן 5981

אין זהמליץ" ,איז שערפּעטער געװאָרן
אַ דעדאַקציאָנעלער מיטאַרבּעטער פון /
דער צייטונג און אין =

געשריבּן טעגלע=

כע
א'פּ
2
אין

!

פון אַ פּאַר .יאַר

|

פעליעטאָנען
אבי דוֹד- ,
זיך בּאַזעצט.
װאַרשע אַלס

| שטענדיקער מיט?

אַרבּעטער

פון.

זיך

פאַר 2

ליטװאַקעל" 3981 ,אַרױסגעגעבּן די"
װאָכנבּלעטער אדער קריטיקער" ( 5ננו זהצפירה" ,בּיז זי

מערן) און ,דער וועכטער" ( 8נומערן),
מיטגעאַרבּעט

אין פאַרשיידענע אַנדערע.

האָס

מאַכט ( ,)5091דאַן אַרױסגעגעבּן אַאיליס- .

גיו:יאָרקער יידישע צייטונגען ,פאַרפאַסט
יאון איבּערגעזעצט אייניקע ראָמאַנען 6091 ,האָט י .צוזאַמען מיט נ ,פינקעלשטיין
געגרינדעט אין װאַרשע די ערשטע בּיליגע
וי אַלעקסאַנדער דיומאַס װגראַף מאָנטאָ
ט" ,
אדיַשעס
לאי
ּז
בונג
עייט
ַענגע)צ
אּיק
טאָפ
קריסטאַ" ,דער פעטער שמואלי' (מ( - .ק

טרירט הומאָריסטיש װאָכנבּלאַט חדי בּיהן",

יאַפפע ?) ,חלעבּענס בּילד" ,װנאַפּאָלעאָן

װאָס האָט סיי צוליבּ איר פּריין (אַקאָג.

| דער ערסטער" ,חדער גראַף פון פּאַרין"

פּיקע אַן עקז ),סיי צוליבּ דעם צופּאַסן זיך
צו דעם געשמאַק פון די בּרייטסטע לֹשָ:

איז געווען די איבּערזעצונג פון הער
ריעט בּיטשער סטאָוּס ראָמאָן װאַנקעל
טאָמ'ס קעבּין" (פ"ג פהיבּרו פּאָבּלישינג.
קאָ ;",נ"י ,1191 ,ז"ז איבּער  ,)006מיט
אעיםבּערזעצער און
 -פאַּאָררעדע פון ד

געהאַס זייער אגַרויסן אָפּגאַנג

אַ.נד .איינע פון זיינע לעצטע אַרבּעטן

זער=מאַסן

און האָט געגעבּן קאלַאַפּ די ערנסטערע.

און טײערערע ידישע צייטונגען ,בי
דער צייטונג האָט אויך אָנגעהױבּן אַרױס:
צוגיין דאָס חאידישע װאָכענגּלאַטי ,װאָס

אַ בּיאָגראַפיע פון דער בּאַרימטער פאַר .:האָט שוין אָפּגעגעבּן מער אָרט פאַר פּוב:
ליציסטיק און בּעלעטריסטיק מיט הלל
פאַסערין ,די לעצטע יאָרן האָט י .גע
צייטלינען אַלס הױפּט:מיטאַרבּעטער ,אָנ
צויגן חיונה פון .מסחר,
דור רבּניו וסופריו ,  ; 114 ,32 ; 10ה .בּור .הײבּ  8091האָט י .צװאַמען מיט די
גיִן, .,די געשיכטע פון דער אידישער אַרבּײטער בּרידער נח און נחמיה פֿינקעלשטיין געָ +
בּעוועגונג"} ד"ר 6
װאָרטסמאן ,אין אדאָס נייע  גרינדעט אַ נייע יירישע צייטונג א'ט
לאַנד",92 ,2191 ,

יאַצקאַן שמואל-יעקב -- 4781

זהייגט" ,װאָס האָט אַדאַנק איר פּאָפּולערן .

| כאַראַקטער בּאַקומען אַ גרויסע פאַרשפּרײג

) געבּ ,אין װאַבאָלנעק ,קאָװ? טונג ,דערגרייכנדיק אין די גוטע צייטן
נער ליטע ,האָט געלערנט אין חדרים |דעם רעקאָרד?טיראַזש פון איַידישער ציי;
= און ישיבות און צו  81בּאַקומען סמיכה
טונג אין אײיראָפּע (איבּער  000,001עקז)- ,
אוֹיף רבּנוֹת .אין דער יוגנט געווען אַ װאָס ווייטער האָט דער וחייבט"
צוגעס -
װאַנדערנדיקער מגיד און פאַרפּאַסט  .צויגן אַלס מיטאַרבּעטער די בּעסטע יידי/ :
דאַן אַ ספרל זפּניני :היהדותי ,זיין זשור?

שע שריפטשטעלער,

וי דוד פּרישמאַן;

-

|

| יאצקאן  --יאקאָבּזאָן  ---יאקובּאָװיטש

.3

ש"ע ,אגַעוויסע צייט--אויך י ,ל ,פּרץ,
שלום אַש ,ה .דנ,אָמבּערג אַ.נד ,און
א-יז
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געװאָרן

יידישע

די פּאָפּולעױסטע

|צייטונג אין די לענדער פון געוועזענעם
רוסלאַנד ,זינט  2191איז אַלס טעגלעכע
בּיילאַגע צום ;היינט"

אַרױס אבַּײלאַנע

;דאָס ואַרשעװער לעבּען--פאַר די אי-

געפאַלן ,,בּיז זי האָט זיך  0291פאַראיי:
ניקט מיט דעם טעגלעכן ציוניסטישן אַר=
גאַן חדאָס יודישע פאָלק" און ערשיינט
פון דעמאָלט אָן אַלס צענטראַלער ,הגט.
ניט אָפיציעלער אֵוגאַן פון דער צִינַי.

סטישער אָרגאַניזאַציע אין פּױלן (צוליבּ
אַפּרעסע  -פּראָצעס געענדערט אױף
דעם טיטל זנייער הייגט)? 1291 .האָט ,

טערעסען ,לעבּענספראַגען און פּראַקטישע
אויסקינפטע פון װאַרשע" אאוןַלס וועכנט* +
לעכע בּיילאַגע--אַ פּאָפּולער:מעדיצינישער
צוליבּ געשעפטלעכע אונטערגעמונגען,
זשורנאַל א"ט עדער הױז :דאָקטאָר?
אין ,מאַרגען זשורנאַלײ געדרוקט אלַאַנגע
אויסערדעם האָט דער פ"ג פון שהיינט" סעריע זכרונות אויס דער צייט פון דער
אַרױסגעגעבּן בּיז 22 001בּויגנדיקע בּראַ :וועלט:מלחמה און דייטשער אָקופּאַציע,
שורן פון פאַרשײידענעם ,דערעיקרשט
טרעט לעצטנס זעלטן אויף זשורנאַל:
= פּאָפּולערװױיסנשאַפטלעכן און היסטאָרישן
סטיש ,בּלוֹיז פון צייט צו צייט פאַרעפנט? 
=אַטעקײ
אינהאַלט א"ט פבפאַּמיילביעּןלי
לעכט אין ;היינט" אװַאָך:פעליעטאַן א"ט
אַ געוויסע צייט פאַרבּראַכט אין אַמעריקע

און ;הױז:בּיבּליאָטעק"--..זינט דעם אוים:
קום פון הערצלישן ציוניזם אמַיטגליר

?פון שבּת צו שבּת" ,צװאַמען מיט ניסן
לעווין אין וילנע און מיט אַנדערע שות2

פון דער ציוניסטישער אָרגאַניזאַצייע און
אויפגעטרעטן פאַרן ציוניום אין זיינע

פ"ג זיהודיה" ,װאָס האָט צ"א אַרױסגע*

אַרטיקלען און פעליעטאָנען ,איז ער נאַכן

געבּן  02בּיכער פון דער סעריע װפאָלקס? 

6טן קאָנגרעס אַריבּער צו די יאָגזאָגער
(אָנהענגער פון אוגאַנדע=פּראָיעקט) ,אין

אוניווערסיטעטי א"ר פון א .י ,אײנהאָרן,

דעם זפיאןַרעפנטלעכט ארַײי אַרטיקלען
אין חהצפירה" א"פ ד"ר רחלסון און
אַלס טעריטאָריאַליסט געװוירקט אויך דורןך
דעם אהיינטײ ,די וועלט:מלחמה מיט דעם
דורך

איר אַרוֹיסגערופענעם

חורבּן פון

דעם יידישן לעבּן ,װאָס האָט אַזױ שווער

געטראָפן די גאַנצע ידישע פּרעסע,

האָט אויך שטאַרק אָפּגעשװאַכט דעָם
חהיינט";

אָפּגעשטעלט דורך דער

פון ניקאָלאַי ניקאָלאַיעװיטש
,5

גזרה.

אין יני.

האָט די צייטונג ווידער אַנגעהױבּן '

צדוער ערשדיייינטעשןער נאָךאַרדמעײם ,אַארַײװנגמואסַטרש 191פון

פאַר דער מלחמה דעם

פים געגרינדעט

ד"ר עליאַשעװ .און צ .פעלדשטיין ,אַ
נייע איבּערזעצונג פון גרעצס װיידישער 
געשיכטע" א ,אַנד .אין בּוכפאָרם אַרֵויס*

געגעבּן אַ מאָנאָגראַפיע

אין העבּרעיש

רבּינוו אליהו מוילנא  --חיו ,זמנן,
קורותיו ומפעליו" (וואַרשע ,0091 ,זײז ,)951
י ,קלויזנער ,אין אהשלח"11 ,
,6

;1

ז"ו --813

1צא.

יאַקאָבּזאָן ירמיהו-יוסף  --פאַרפאַל
סער פון דעם בּוך חהמאיר לארץ אָדער

די ל.יכט
,0

דער װעלט" (מינעאַפּאָליס,

ז"ז ,)481-

|

יאַקובּאָװויטש א .ל( .אַרום --0981
) געבּ .אין סניאַדאָװאָ,

,5
לאָמזשער געגנט .געלערנט אין חדר און
בּשעת דער דײטשער אָקפּאַציע ,װי
די אַנדערע ייחישע צייטונגען פון װאַר;  -ישיבות ,אייך אין בּריסק ,ז.יך אויסגע:
שע ,פאַרבּאָטן געווען מחוץ די גרענעצן

פון קרױנפּוילן און דעריגער

אַלץ מער

צייכנט אַלס עילוי ,שפּעטער זיך גענוי.
מען צו וועלטלעכער בּילדונג ,געלערנט:

יאַקובּאָװיטש

5

| = שפּראַכן און זיך בּאַקענט מיט דער
| אײראָפּעיִשער ליטעראַטור.
טירט

מיט דערציילונגען

אין פרישמאַנס
אחיאסף",2091 ,

האָט דעבּי?

אין העבּרעִיִש

זהדור" אין אין חלוח

וועלכע האָבּן געצויגן
אויף אים די אויפמערקזאַמקײט פון די

1236

|

סאַנס ראָמאַן קאיוועטאַ" ,האַמסונס ראָט

מאַן חדער רעדאַקטאָרײ (פ"ג א ..גיטלין),
דזשעק לאָנדאָנס דערציילונגען װפאַר=
שטרייקט" ,חאַ שטיק פלייש" (פ"ג פאו=
ניװוערסאַלײ,

װאַרשע )4191 ,א .פאַ,נד- ,

אים געהערט אויך די פּראָבּע:איבּערזע?
צונג פון תּנך ,פון װעלכער עס איז

ליטעראַרישע קרייון; שפּעטער אָבּלר האָט
ער זיך ,דערהויפּט צוליבּ מאַטעריעלע |אַרויס נאָר חספר בּראשית" (פ"ג זהשחר",
װאַרשע--,,)8091 ,געווען איינער פון די
סיבּות , געווידמעט דער זשורנאַליסטיק,
הויפּטמיטאַרבּעטער  --צוזאַמען מיט דוד
האָט מיטגעאַרבּעט אין פאַרשיידענע העב?
פרישמאַן און ה .ד .נאָמבּערג  --פון
רעישע און יידישע צייטונגען און זשור?
נאַלן ,ער' איז געווען הויפּטמיטאַרבּעטער זיהבקר" .,9091 ,פון חהצפירה" .אין איר
לעצטער תּקופה און פון חהיום"  ,5291רעל
א"פ לעאָן פון מ .קרינסקיס קראָמאַנ:צײ:

טונג" 80 -- 7091 ,און פון מ ,י ,פריידס דאַקטירט אקַינדער:זשורנאַל אין העב:
האדער שטראַהל" ,װאו ער האָט אַחוץ .רעיש א"ט זשבּלים" ,איבּערגעזעצט פאַר
שטיבּלס פ"ג שניצלערס חמיתהיי ,חפּרופסור
פאַרשיידענע אַרטיקלען און נאָטיצן אי:
בּער שריפטשטעלער און קינסטלער ,יידי בּרנרדיי ,װאַסערמאַנס חהאחיות" ,לעאָ:

שע אוְן אײראָפּעישע , טעאַטער*רעצענ?.
זיעס אאַז"וו ,אויך פאַרעפנטלעכט זייער
פיל איבּערזעצונגען ,אויך פוֹן גרעסערע

ווערק ,װי דיקענסעס צצוויי שטעדט"
א .אַנד ,זינט דער גרינדונג פון חהיינט"
| אַיגעװייניקסטער מיטאַרבּעטער ,פאַר:

עפנטלעכט אַריי בּאַאַרבּעטע צייטונגס:

ראָמאַנען 22 -- 1291 ,געפירט אין דער
צייטונג אוַועכנטלעכע אָפּטײלונג א'ט

װליטעראַרישע געשפּרעכען" ,אין וועלכער.
רעצענזירט די ערשיינונגען פון דער
מיטגעאַרבּעט

אויף

אין

זדעם

חורש"

א"ר

נאַרד פּראַנקס חטוב הוא האדם" ,גע*

שריבּן הערות און אַן אַרײנפיר צו זיג+
מונט קראַשינסקיס העבּרעישער

איבּער+

זעצונג פון אאירידו"/.
יאַקובּאָװויטש ראָזע (-- 9881
) געבּ .אין פּראַשניץ ,פּלאָצ=
קער געגנט .זיך דערצויגן אין דער אַט?
מאָספערע פון תּוֹרה אין דעם הױז פון:
איר פאָטער ,רי דוב בּעריש גראָבּאַױט,
דעם רב פון שטאָט ,וועלכעס איז געװען .

אָפן ניט נאָר פאַר בּני:תּורה ,נאָר אויך.

פאַר כֹּל מיני משולחים ,גרים ,פּערסישע.:
יידן ,תּימנים ,װאָס פלעגן קומען אין

פון שׁ .ראָזענפעלד ,וואו פּאַרעפנטלעכט  -דער מדינה פּױלן צוֹ זוכן הילף .אין
דעם אַנהײיבּ פון זיין איבּערזעצונג פון שעדליעץ ,וואו איר פאָטער איז אויפגע=קריסטאָף" ,אַ בּיאָ נומען געװאָרן אַלס רב ,בּאַזוכט אַרוסי
ראָמען ראָלאַנס זזשאַן
גראַפיש:קריטישע אַרבּעט איבּער ש ,אַנ--

וסקי א ,אַנד .פון זיינע איבּערזעצונגען

שע

שול;

אין בּענדין ,וואו זײי האָבּן

| שכּעטטר געוואוינט,

געלערנט העבּרעיש

זיינען אין גוכפּאָרם אַרױס 2 :בּענדלעך

און זיך בּאַקענט מיט דער ייישער לי=
טטראַטור בּיי יעקב:צער זאַיאָנץ ,גלייכ+

ערבּערגס ,וואוהין ?יי (דערז .פ"ג) ,מאָפּאַג

ערשטע ליד; ,צו מיין טאַטןי ,פאַרעפנט=

פון היינריך היינעס פּראָזע (פ"ג בּ .שי
מין? ,גרויסע .ויעלט -בּיבּליאָטעק" | ,)9091 ,צייטיק .בּאַזוכנדיק אפַוילישע שול ,נאָך -
דער חתונה זיך בּאַזעצט אקיאןָליש ,דאָס
קיפּלינגס װבּוך פון דער וויסטע" אין פיי*

יצקובּאָװיטש  --יאַרבּלום  --יאַשונס זי
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לעכט אין זמ"בּ פון י ,ל ,פּרץ זיודיש"  /גאַנדירן דעם ציוניזם אין די קרייזן פון
דער שטודירנדיקער יוגנט און צװישן
 ,0דאַן געדרוקט לידער אין װאָכנ;
י
ד
ע
ש
י
ר
ָ
א
ט
ַ
א
ל
י
מ
י
ס
ַ
א
בּלאַט הדאָס פאָלק" ,װײסענבּערגס זמ"בּ,
קרייזן ,צוזאַמען מיט
ארינגען" ,אין די לאָדזער אױסגאַבּן  .יאַן קירשראָט געפּרוּווט גרינדן אפַאַר=.
חפאָלקסבּלאַט", ,דער זשורנאַליסט" ,זי
בּאַנד חציון" צוצוציען צו דער ציוניסטשעף.
גענד"?, ,העפטען" ,אין קאָלישער צייט +בּאַוועגונג די אַסימילאַטאָרישע קרייזן,
שריפט ?יעצטיגע צייט? (א"ר פון סאָל= .זיך בּאַטײליקט אַלס דעלעגאַט אין איי= 
ניקע ציוניסטישע קאָנגרעסן ,געווען איי=
גיק) ,אין ?היינט" ,אאונזער טריבּוגע"
(וואַרשע); ,לובּלינער טאָגבּלאַטײ א ,אַנד ,נער פון די פירער פון.דער ציוניסטי:
אין בּוכפאַרם--אַ זאַמלונג' לידער א"ט ומיי :שער פראַקציע אין די לעצטע  .שטאָט=
נע געזאנגען" (ווארשע ,4291 ,ז"ז  ,)06ראָטן פון לאָדן,
וואו אַחוץ לירישע לידער ,צוֹם טייל--
יאַשונסקי יוסף (0ןא|-- 1881 72
,
פון פּאַטריאַרכאַלישן יידישפּוױלישן לעבּן
) געבּ .אין גראָדנע ,אין דער
ן
גײט אויך אַרײן אצַיקל שירים ועג
פּאַמיליע פון אַן אַפּטײק-:סוחר .יידישע
בּיבּלישע פרויען,

לימודים געלערנט בַּיי די אָנגעזעענסטע

מ; בּאַסין ,אַנטאָלאָגיע ,!| ,ז 5211 .רחל הי
ק|אָרן .,אין ,ליטערארישע

העבּרעישע לע
רער פון שטאָט,
וי דער שריפט?

בּלעטער",6 ,

| יאַרבּלום מיכאל (78...ו )2291 --
געבּ .אין װאַרשע

אין אאַָנגעזעענער

שטעלער

פּאַמיליע ,געלערנט אין דער ישיבה פון
| דעם סאָכאַטשעװער רבּין ,שפּעטער אַלס
אַװטאָדידאַקט

' .אי

טריוווּש אוןהילל.
איסר יאַנאָוסקי- ,
געענדיקט
0

זיך דערװאָרבּן אפַילְזיי?

| טיק װײַסן און די קענטעניש פון אייני:
די גואָדנער גים=
קע אײראָפּעישע שפּראַכן .סוף פאָריקן
נאַזיע מיט אַ גאָל?
יאָרהונדערט זיך בּאַזעצט אין לאָדן ,גע . :דערנער מעדאיל--4 ,דעם פיזיקאָמאַ
ווען איינער פון די פּיאָניערן פון דעם
טעמאַטישן פאַקולטעט פון פּעטערבּורגער
פּאָליטישן ציוניזם אין פּוילן ,מיטגעאַר:
אוניווערסיטעט מיט אדיַפּלאָם פון :1טער
אין ג 0164:21א"ר פון ג ,סאָקאָלאָוו ,אין .מדרגה 60 -- 5091 ,דורכגעמאַכט אויך
1

4
0ר

אין

,610

אן

די

2לישע
יפדיּשוי

,8010 68/7

אין

פאַר?

שיידענע פּוױלישע ,דייטשע און רוסישע
צייטשריפטן,

זיך

פּאָפּוּלער

געמאַכט

צוויי סעמעסטערס אין דער טעכנישער
הויכשול אין שאַרלאַטענבּורג (בּערלין).
אונטער דער השפּעה פון דער נײער
העבּרעיִשער ליטעראַטור געװאָרן צאיו?

בּשעתּו דורך זיין פּאָלעמיק װעגן דער
יידישער פּראַגע מיט אַלעקסאַנדער שווענ:

אין דער ציוניסטישער פּאַרטײ:אַרבּעט,

טאָכאָװסקי און לודוויק קשיוויצקי ,די

זיך בּאַטײליקט אַלס דעלעגאַט אין דעם

אַאָנטײל אין דעם װלאָדזער טאַגעבּלאַט",

5טן קאָנגרעס 50--4091 ,זיך צוריקגעצויגן
פון דער בּאַװעגוֹנג .זינט דער גרינדונג

לעצטע פּאָר יאָר פון זיין לעבּן גענומען
וואו  פאַרעפנטלעכט אַרטיקלען איבּער
אַלגעמיין פּאָליטישע ,ידישע און צי;
ניסטישע פראַגן .געשטרעבּט צו פּראָפּאַ:

ניסט און גענומען אַן אַקטיוון אָנטײל

פון חפריינד" אין פּט"בּ מיטגעאַרבּעט

אין דער צייטונג ,צוערשט אַלס כּראַָ:
ניקער ,דערנאָך געפירט די איבּערזיכטן
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פון דער רוסישער פּרעסע א .אַנד ,,שפּע

מאַטישע שפּילן און פאַרוויילונגען"--פון

טער איינער פון הױפּטמיטאַרבּעטער,
געשריבּן א"פ בּן-חיים ,בּ .ח ,.א .בי

אַרענס ,חדי גרונד:בּאַגריפן פון דעם
היינטיקן נאַטורװיסן"  --פון אױיערבּאַך- ,

{(דערהופּט אַלס רעצענזענט)

זרוים אצויןיט" --פון מינקאָװוסקי ,ודי

א .אַנד,

אין חודש?זשורנאַל ;דאָס לעבּען" ,5091

1

נייע מעכאַניק"--פון פּואַנקאַרע/ ,דידאַק?

+

טיק און מעטאָדיק פון מאַטעמאַטיק אין

פּאַרעפנטלעכט אַן אַרטיקל איבּער

װאַלרעכט (שפּעטער אַרױס אַלס בּראָ:

דער מיטלשול"--פון סימאָן ,זדי פּראָב:

שור אין רוסיש 7191 ,איבּערגעאַרבּעט.
4לאַגעס) ,זיך אויך.
און ערשינען אאיוןיפ
בּאַטײליקט אין װאָרטסמאַנס זיודישער

מעטריע"  --פון ענריקוועס - ,װדידאַקטיק

לעמען פון דער עלעמענטאַרער געאָ:

און מעטאָדיק פון פיזיק אין דער מיטל?
שול"--פון גרימזעל ,זמעטאָדיק פון דעף -
קאָמערציעלער אַריטמעטיק"  --פון פּענ  '
דאָרף; געשריבּן אין די יורידישע אָרגאַנען,

צוקונפט? א .אַנד .,בּשעת װדער פריינך"

איז  9091אַריבּער קיין װאַרשע ,געװאָרן
דער פאַרװאַלטער פון דער פּעטערבּור=

גער אָפּטײלונג און פלעגט בּאַזאָרגן די  /ווי ,מועדס4810 01קס1סמצט} צהפּטקץ0עט.
א .אַנד ,דערהױיפט איבּער
סמקם
צייטונג מיט זייער פיל צייטונגסמאַטע:
| ריאַל אַחוץ קאָרעספּאַנדענצן און אַרטיק? פראָגן פון בּיודזשעט? און פּאַרלאַמענטס=
לען א"פ בּן:חיים ,אָבּער בּיסלעכװוייז איז רעכט און איבּער קאָדיפיקאַציע ,װײַ
אויך רעצענזיעס ,פאַרעפנטלעכט אייני.
זיין מיטאַרבּעט פאַרן חפריינד" שװאַכער
קע בּראָשורן איבּער די פראַגן פון מלוכה:
געװאָרן און ער האָט זִיךְ אַלץ מער
אָפּגעגעבּן דער ליטעראַרישער אַרבּעט .רעכט ,זינט  2191געוועון טעקרעטאַר
אין רוסיש ,וועלכע עהראָט אָנגעהובּן פון דער רעדאַקציע פון בּראָקהױיזיעפ= .
אין 8ססצעטעהץצמ  2091און אַלס מיט :ראָנס זנייעם ענציקלאָפּעדישן װערטער -
בּוך" (אין רוסיש) ,בּ .זע--ואאא ,זינט .
פון פםגבע 6 קמק א"פ , 4
אַרבּעטער
שפּעטער אויך פון  ,61880382ואו אַ  4געווען מיטרעדאַקטאָר און שפּע:

טער אויך רעדאַקטאָר פון בּראָקהױזיעפי.

געוויסע צייט געפירט די אויסלענדישע

 -ראָנס  זקליינעם ענציקלאָפּעדישן װער= -

כראָניק .זיך אויך בּאַטײליקט אין צו2
נויפשטעלן דעם 418064413660 86/4-

האטעא01ס

0

פפקענגקס1עה 870183

אַלס

+

טערבּוך"

(אין רוסיש),

בּשעת

דער

ומלחמה געשריבּן יידיש אין די זמ"ה פון

פאַקטישער מיטרעדאַקטאָר מיט ס ,יאַ=  פ"ג זדער טאָג" ,פּט'בּ ,6191 ,און אין
נאָװוסקין (פּט'בּ ,)3091 ,זינט  7091זיך פּעטראָגראַדער טאָגבּלאַט" פון פאַר דער
רעװאָלוציע ,אויך עטלעכע אַרטיקלען
פאַרנומען מיט װיסנשאַפּטלעך:ליטעראַ:

 -רישער אַרבּעט און זייער פיל איבּער:

אין קאידישען פאָלקסבּלאַט" ,פּט"בּ און
קיעוו ,א"ר פון בּעל:דמיון ,אַן אַרטיקל

געמיינע געשיכטע פון דער פילאָסאָפיע"--
בּיידע װערק אויס דער סעריע זטווטא

רעדאַקטאָר פון דער פּעטערבּורגער אָפּײ /

געזעצט אוֹיף רוסיש ,דערהיפּט פון
דייטש ,צ"א :װדאָס לעבּן פיועןזוס"  - --וועגן װאַלרעכט אין די חידיעות פון.
דעם אַלרוסלענדישן יידישן צוזאַמענפאָרי,
פון דאַװיד שטרויס ,חדי פילאָסאָפיע
סיסטעמאַטיש אויסגעלייגט" און חדי אֵלֵף פּט"בּ 71--6191 .געווען דער פאַקטישעף -

6866

04

חוועגן דעם עצם פון

דער מאַטעמאַטיק"  --פון פאָס ,װמאַטע?

טיילונג פון דעם מאָסקװער רוסיש:יידישן .זשורנאַל פדץת  ,808011רעדאַקטירט די
אױסגאַבּע סח 8410683 8080800000608ן  /
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יאַשונסקי  ---ידידאָװיטש

6מתסנחתסקטץ  8צגקססום  0אגתסת
 7הװאעסאסא 6װ ,88600האָט גענומען

אַן אַקטיון אָנטײל אין דער פּרץיגעזעל:

שאַפּט ,אין אויסאַרבּעטן פּלענער פאַר אַ

יידישער פּאָפּולער-װיסנשאַפטלעכער בּיב-

ליאָטעק ,פאַר וועלכער אויך אָנגעשריבּן
אַן אָריגינעל װערק וועגן מלוכה?-רעכט
און איבּערגעזעצט װיפּערס לערנבּוך פון
דער נייער געשיכטע ,אָבּער .צוליבּ די
געשעענישן אין רוסלאַנד איז דערפון
גאָרנישט געװאָרן .שפּעטער געווען דער
איניציאַטאָר פון דעם פּלאַן וועגן איַידי?
שער פאַלקס:ענציקלאָפּעדיע ,פאַר װעל:
כער אָנגעשריבּן בּיז  52דרוקכּויגן אַר:
טיקלען פוֹן נאַטורװיסנשאַפּט (טויטע נאַ:

טור) און געאָגראַפיע ,אָבּער אויך די

פּאָפּולאַריזאַטאָרן אין אונזער ליטעראַטור;
האָט אויך איבּערגעזעצט פון דייטש דאָס

בּוך פון ה .שמידט /דאָס װעלטיבּילף
לוט דער טעאָריע פון רעלאַטיװקײט
אַלבּערט איינשטיינס געדאַנקען פאָלקס=
טימלעך אויסגעטייטשט" ,מיט אייגענע
אָנמערקונגען אין טעקסט און מיט אַ ווער. +

טער:פאַרטײיטשונג פון די מאַטעמאַטישע
טערמינען (פ"ג חקולטור?ליגע" ,װאַרשע,
 ,3ז"ז  ,)631נעמט אַן אָנטײל אין
דער בּיבּליאָגראַפישער סעקציע פון דעם
יידישן װיסנשאַפטלעכן אינסטיטוט (אַלס -
בּיבּליאָגראַף צוגעשטעלט ידיעות װעגן
יידישע און רוסיש?יידישע אוױסגאַבּן פאַר
דער

8211821 ,80001811ג)1

אין

פּט'בּ,

פֿאַרן  8080800002 4004600861אעטעסאסקם

דאָזיקע אונטערנעמונג איז צוליבּ די  -זודגהגם א"ר פון ס .אַ .װענגעראָו צו=
זעלבּיקע סיבּות ניט רעאַליזירט געװאָרן  -נויפגעשטעלט דאָס  001הי א"ט אסץמם
ת  8 7191מזגנסת 8280סצעתסעקסת הפאס
(זע זיין אַרטיקל +פּרוּוון פון יידישע ענ2
ציקלאָפּעדיעס" ,אין זבּיכער:וועלט" ,2291 ,יז  8101פּט"ב ,0291 ,ז"ז  ,02און שפּע=
1ן) 0291 ,פאַרלאָזט פּט'בּ און זיך בּאַ :טער דאָס אויסגעניצט פאַר זיין גרעסעף /
רער אַרבּעט ,די יידישע פּעריאָדישע
זעצט אין ווילנע ,געאַרבּעט אין װאָרט",
אגעַוויסע צייט אין װאַרשע אַלס מיט; פּרעטע זינט  7191יאָר" --בּין 9191אין
רוסלאַנד ,אין חבּיכערװועלט" --1 ,2291ש;1
גליד פון דער עקזעקוטיווע פון דער
געזעלשאַפט פאַר פּוילן ,זינט  --4291די= אין דער זבּיכער:וועלט" אויך געשריבּן
אַרטיקלען װעגן די טעכניש-גראַפישע
רעקטאָר פון דער יידישער רעאַלגימנאַ:
פראַגן פון יידישער דרוק:קונסט ,וי חצו
זיע אין ווילנע (מיט דער יידישער אוֹנ2
דער רעפאָרם פון אלף-בּית" ,זשער=
טערריכטשפּראַך) ,פון צייט צו צייט גע:
|
בּלעטלעך אין בּיכער"),
שריבּן אַרטיקלען און רעצענזיעס ,דער:
?
הױפּט איבּער דער נייער רוסישער מע
ידידאָװיטש נחום = שאול 0וא32/
:
ַ
מואַרנליטעראַטור און איבּער מאַטעמא
---+0
) געבּ .אין ווילנע,
טישע און נאַטורװיסנשאַפטלעכע בּיכער וואו זיין פאָטער איז רב אין דער פאָר :
אין חווילנער טאָג" ,זבּיכער:וועלט" ,חלָי:
שטאָט שניפּישאָק .געלערנט אין ר' מַע=
טעראַרישע בּלעטער" ,אין דער װאַרשע :לָהט ישיבה ,אויך אין דער רוסישער 
ער זפאָלקס:צייטונג? און אין די זמ"ב
פאָלקסשול בּיי דער ישיבה ,דערנאָך אין
װאַרבּעטער:לוח" זינט  2291פאַרעפנטלעכט
די ישיבוֹת פון ראַדין ,װאָלאָזשין ,קרינ=

אסַעריע פון קנאַפּע הונדערט פּאָפּולער?
קע ,לידע ,אָבּער פון אומעטום האָט מען
װיסנשאַפטלעכע אַרטיקלען איבּער נאַטור? | אים משלח געווען פאַר זיין פרייער אויפ=
װיסנשאָפּט און טעכניק ,אויף ועלכן
פירונג און נאָענטקײט צו דער רעװאָלו=
געבּיט ער אין אײינער

פון די בּעסטע

ציאַנערער בּאַוועגונג 7091 .געלעבּט אין

/
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פּעטראַװסק און װאָלסק ,סאַראַטאָװער | חחבר? ,אַרױסגעגעבן פון דער /צענטראַ.
גובּ ,,אַלס העבּרעיִשער לערער 1191 ,אָנ

לער יידישער שול:אָרגאַניזאַציע" ,אין פ"ג

געקומען אין ווילנער יידישן לערער?אינ:
סטיטוט ,ואוו גענומען אַן אַקטיוון .אָנטײל | דער:בּיכלעך:

!ון דער ציש"א
פ

אין

דעם

ידישיסטיש = סאַציאַליסטישן

קרייזל ,װאָס האָט אונטעף דער השפּעה

|

פאַרעפנטלעכט די קינ5

חדי געשיכטע פוֹן אלף:

בי" ( ,0291ז"ז / ,)64מאָצאַרט און
בּעטהאָװען" ( ,1291ז"ו  ,)24אויך איבּער:

פון א .ליטווין ,װי אויך פון ד ,האָכ | :געועצט
בּערג ,בּ .רובשטיין ,ז - .קאַלמאַנאָװיטש |זחנהלעס מעשהלאַך" (פֿ"ג חקולטור ליגעי,
א"פ ידידיה

געטרוימט פון אשַול מיט יידישער אונ=

מאַמין:סיבּיריאַקס

בּיאַליסטאָק ,1291 ,ז"ז  )29און מ .סלעפּל

הטערריכטסשפּראַך ,געפירט אגַעװיסע פּע:

צאָװאַס

דאַגאָגישע אַרבּעט אויף יידיש צוישן
די קינדער פון תּ"ת ,פאַרשפּרײט די

(פ"ג חדי גײיע יידישע פאָלקסשול" ,ויל:

אױסגאַבּן

פון ב .קלעצקינס פ"ג,

דעם

זשורנאַל שגרינינקע בּוימעלאַך" (אין
װעלכן י .האָט פאַרעפנטלעכט אגב אַ
ליד א"פ ש .ראַבּינזאָן) און אפילו גע=
מאַכט הכנות צו דער גרינדונג פון אַ

יידישער שול ,וועלכע זיינען איבּערגע+
ריסן געװאָרן צוליבּ דעם אויסבּרוך פון
דער װעלט:מלחמה,

נאָכן ענדיקן

דעם

| אינסטיטוט  ,5191אָנגעהױבּן צו אַרבּעטן
אין די יידישע שולן ,צוערשט פאַר די
קינדער פון די הײימלאָזע ,און אין עד

היום טעטיק אין די יידיש:װועלטלעכע
| שולן פון ווילנע ,זינט  2191מיטגליד פון
בּונדי ,געשריבּן פון צייט צו צייט אַר2
טיקלען ,דערהױיפּט אויף געזעלשאַפטלעך:

פּעדאַגאָגישע און קולטורעלע פּראָגן אין
די ווילנער בּונדישע אָרגאַנען קאונזער
שטימע?

דער

בּוים פון געזונטהייט"

נע/ ,4291 ,ז"ז  )51זיך בּאַטײליקט אין
צונויפשטעלן די כרעסטאָמאַטיע

װפרץ

פאַר יוגנט" (פ"ג בּ ,קלעצקין,)3291 ,
יהואש( .ניסן --17

7)21 01//

ליטעראַרישער נאָמען פון יהואש:שלמהת
בּלומגאַרטען געבּ אין װערזשבּאָ:
לאָוו (איצט װירבּאַלן) ,סוּוואַלקער געגנט*,
זיין פאָטער ,רי

כָּלב ,אַ למדן מופ:
לָג און אגַאָטט:

="

פאָר כטיקער ייד,
װאָס האָט קייב:
מאָל ניט פאַר=
פעלט צו פאַסטן
די צען טעג פו.
ראש:חודש אלול /
בּיז יום:כּיפּור ,האָט געהאַט

אַשָׁם אין

דער גאַנצער סביבה; ער אין געוען

 ,91 -- 8191װאַרבּעטער:לעבּןי,

אויך אגַחויסער חכם ,אלַיכטיקער קאָפּ

אין קאָװנער זנייע צייט ,0291 ,/ווֹאַר=
שעווער שפאַלקסצייטונג" ,װי אויך אין

און אפילו

די זשורנאַלן עדי נייע וועלט" (זפּרץ און
די יידישע אַרבּעטער") און װפאָלקס:בּיל.
דונגיי (פרעליגיע אין פאָלקטשול") ,אַרױס:
געגעבּן  -9191פון בּילדונגסקאָמיסאַריאַט
פאַר ליטע און װײסרוסלאַנד ,חדי נייע שולש
א ,אַנד ,געווען אמַיטגליד
זשורנאַלן

אין זוהר (הגם ער איז וי אַלע אין יי
נער געגנט געװען אמַתנגד),
אָבּעֹר
אויך בּאַהאַװנט אין דער מיטלעלטער:
לעכער יידישער פילאָסאָפיע ,האָט אויך
געלייענט ספרי

השכּלה,

דעַם װהמליץ"

און ;הצפירה"י און געווען איינער פון די

פון דער 792

ערשטע חובבי  :ציון אין שטעטל .,דרי
עקרת:הבּית איז געווען די מוטער ,דאב

און

רע ,אפַרומע פרוי ,אגַרויסע פריה און

דאַקציאָגעלער קאָלעגיע פון די קינדער?
;גרינינקע

צאַּקי אין ש"ס און מדרשים

ביימעלעך"

| יהואש.-

1243

אַ טוערין

אין ענין פון מלבּיש:עױומים,

1245

אָפּגעהאַלטן פון שרייבּן צון איז געװאָרן

הכנסת אורחים אאַז"וו ,בּין  31האָט י

גאעַשעפּטסמאַן 0091 ,איז ער געפערלעך

אַחוץ העבּועיש געלערנט פיל תּלמוֹך
און גלייכצייטיק בֹּשתִּיקת זיך אָפּגעגעבּן
מיט דער השכּלה = ליטעראַטור בּיי דער
מיטװירקונג פון זיין עלטערער שועס?
טער ,וועלכע האָט געלייענט מיט אים
די װערק פון סמאָלענסקין ,גאַטלאָבּער

אַװעקגעפאַױן
אין סאאַַנאַ..
וואו ער האָט
און זיינע לֵי:

דאַן האָט

אאַז"װו,

ער זיך גענומען

צו.

אַלגעמיינער בּילדונג ,געלערנט דייטש
און רוסיש און זייער פיל ,אָן שׂום סדר,
געלייענט,

 5881האָט אים דער פאָטער

אַװעקגעשיקט אין דער האֲלאָזשינער
ישיבה ,אָבּער ניט בּאַפרידיקט פון די

ישיבהשע לימודים ,האָט י .אין אקַורצער

קראַנק געװאָרן און איז
קיין דענווער ,קאַלאָראַדאָ,
טאָריום פשאוַורינדזיכטיקע,
װידער אָנגעהױבּן צו שרייבּן

דער און פּאָעמען פאַרעפּנטלעכט אין עדער

צוקונפט" ,פון צייט צו צייט אויך אין אָנ
דערע אױסגאַבּן ,אויך אין פּעטערבּורגער.
זפריינד" ,שפּעטער האָט ער זיך בּאַזעצט
אין נ"י און זיך אינגאַנצן אָפּגעגעבּן דער
ליטעראַטור ,אין  7091האָט דער פ"ג

;אינטערנאַציאָנאַלע בּיבּליאָטעק" אַרױס:

געגעבן זיינע עגעזאַמעלטע ליעדער" (ג"י,
ז"ז ,)883

װאָס האָבּן אויפגעלעבּט זיין

צייט אַרום פאַרלאָזט די ישיבה:בּאַנק און | נאָמען אויך אין רוסלאַנד אַלס אינעם 
גענומען שטודירן פרעמדע שפּראַכן און
פון די גרעסטע יידישע דיכטער ,צו יע
איך צוגעטרעטן צו
זייערע ליטעראַטורן ,צו װאָס ער האָט נער צייט אין 
פון שטענדיק אָן געהאַט אַ שטאַרקע ניי:
זיין לעבּנסווערק--דער איבּערזעצונג פון
גונג ,צו דער צייט געהערן זיינע ער:
תּנך אין יידיש ,און אין  0191אין פ"ג
שטע ליטעראַרישע פּרוּוון אין יידיש ,זיין זיהואש" אַױױסגעגעבּן  2בּ .פון דעַף
חישעיה" און
שװאָגער ,דער העבּרעישער שריפטשטפ? .דאָױקער איבּערזעצונג:
לער בּן:אביגדור ,איז געװאָרן אויפמערק:
;איוב ,שיר השירים ,רות ,קהלת" (אויך
זאַם אויף זיין טאַלענט און האָט געלאָוט
חדי לעהרען פון די אבות - ,פּרקי אבות",
פאַרעפנטלעכן אֵייניקע זיינע לידער
ניי  ,2191זײז  3191 ,)311פאַרעפנטלעכט .
(זחנת ציון"; ,אין די פעלדער פון פית :אין פ"ג זיהואש? די ביכער ,פון דער
לחם", ,אין פּורכּור:מאַנטעל" ,עדער כִּי :וועלט און יענערי (פּראָזע) און קאין זון און
לֵיי ,קמזמור שיף ליום השבת' ,עדי געבּעל" (לידער) ,װאָס בּאַצײיכענען דעם
שטורם:נאַכט" ,אדער חאַפּער" ,עוועג-בּיל:
אָנהײיבּ פון אניַיער תּקומה אין זיין שאַפן
דער" ,חדי קליינע קינדער" ,אדי גאַזעללי--
סיי  אינהאַלטלעך ,סיי בנוגע צוֹ סטיל,
פון לאָרד בּייראָן, ,פון תּהלים" ,יבּית יאַנואַר  4191אַװעקגעפאָרן קיין ארץ:
שניי) אין פדער יודישער בּיבּליאָטעק" ,ישראל מיט דער כּוונה דאָרט צו בּלייבּן- ,

 1און  1פוֹן י .ל .פּרץ ,ועלכער

האָט

זייער װאַרעם בּאַגריסט דעם יונגן דיכטער,

געלעבּט צוריקגעצויגן

אין דער קאָלאָג

אַ פּאָר לידער י--ס זיינען אויך געדרוקט

ניע רחובות ,אָנגעהױבּן פלייסיק צו לערש.
גען אַלט:אַראַבּיש און אויך שפּעטער

איז י ,אַװעק .קיין אַמעריקע ,ניט

געלייענט אין אָריגינאַל דעם קאָראַן און

אין ספּעקטאָרס

געווען
(זדער

0

שטערבּענדער

שהוזײפרײינדט

פּאָעט" א ,אַנד,,

גלײבּנדיק שטאַרק אין זיין דיכטערישן
בּאַרוף,

האָט ער זיך כּמעט אינג;נצן

יממשיך געווען דאָס שטודיום פון דער
דאָזיקער שפּראַך ,עטלעכע מאָל דורם:

אָסך פון דער נאָכקאָראַנישע ליטעראַ:
טור ,געדרוקט אין יידישע זשורנאַלן
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די גאַנצע פאָלקסטימלעכקייט און אַרכאַ=
יִשקייט פון די אַלטע ספרים אין עברי?
טייטש און פון דער מלמדישער אוס?

פון אַמעריקע איבּערזעצונגען פון אַלט:
אַראַבּישע מעשיות און איבּערגעזעצט
אין יידיש אויך אייניקע סוראַס פון קאָ:
ראַן .צוליבּ דער מלחמה געמוזט מיט
דער פרוי און טאָכטער פאַרלאָזן א"י
עטלעכע
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חדשים

טייטשונג און זאָל דערצו זיין גענוי,
ניט צעגאָסן

קלאָר און פּרעציז

דערבּיי אויך

געלעבּט אין רעלװאַן,

פול מיט

און/ .

אַלע אַלטע

זאַפּטן ,זוכנדיק צו פּרעזערווירן אַלע יױ=
נע װערטער ,װאָס האַלטן אפיאןַרגעסן

אַהאַלבּ שעה ריוע פון קאַיַראָ ,בּיים
ראַנד פון דער מדבּר ,װאָס האָט
|ערן ,אַזױ אַז דער יידישער תּנך פון
יַפן רושם .זומער ו
טא
געמאַכט אויף י.
י ,איז אויך אַן אוצר פון דער ידי
 5צוריקגעפאָרן קיין נ"י ,אָנגעשריבּן
זיין גרויס ווערק ,פון ניו?יאָרק בּיז שער שפּראַך און אמַוסטער פאַר סטיל. .
 62 2איזן י-ס תּנךאיבּערזעצונג
רחובות און צוריק" ,וואו געבּראַכט צוֹם
אויסדרוק זיינע שטימונגען און טראַכ= פאַרעפנטלעכט געװאָרן קאַפּיטלעכװײז
אין זטאָג" (אַחוץ זכּתובים" ,פון וועלכע
טענישן פון יענער צייט (אין בּוכפאָרם
זין  592 +} 933די מגילות זיינען געדרוקט געװאָרן אין.
 ,7191אין  2בֹּ,
מיט עטלעכע
זצוקונפט") און ערשט
אין װ!אַרשע=.
ט
ק
אבּערגעדרו
9
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ווייטערע ספרים וועלן רעגלמעסיק ערשיי:
ערשטן פּרוּװו פון דער תּנך:איבּערזעצונג,
נען אונטער דער אויפזיכט פון י--ס פרוי און
טאַכטער--.צוזאַמען מיט זיין פריינד פון
האָט ער די לעצטע  01יאָר ,זיך צוריק:
=יי

ציענדיק כּמעט אינגאַנצן פאוָןריגינעלע
שאַפונגען -,זיך אָפּגעגעבּן זיין גרויסן
לעבּסנווערק צו שאַפן אַנייע יידישע אי=
בּערזעצונג פון גאַנץ תּנך  --אשַטרענגע

דענווער,

ד"ר

חיים

ספּיװאַק ,צואַ,

מענגעשטעלט אַ קאידיש װערטערבּוך |ענטהאַלט

אַלע העבּרעאישע

(און כאַל?

דעאישע) װערטער ,אויסדרוקן און אי=

טעקסט:טרייע איבּערזעצונג ,װעלכע זאָל
אָבּער צו דער אייגענער צייט רעפּראָדו:

געננעמען ,וועלכע וערען געבּרויכט אין
דער אידישער שפּראַך ,מיט זייער אויס?
שפּראַך און אַקצענט ,און מיט בּיישפּיעלען
פון װוערטלעך און שפּריכװערטער ,אין
וועלכע זיי קומען פאָר  /מיט אַן אייג-

גען פון דע מסורה ,די װאַריאַנטן פון
דער סעפּטואַגינטאַ ,דער װאָלגאַטאַ ,דער

קונגען ,און אבַּיילאַגע פון העבּרעאישע

צירן אין יידיש דעם אָריגינעלן טעמפּ

און ריטם און פאַרבּ .פוןדער בּיבּל ,אין
בּאַזונדערע אָנמערקונגען ,װאָס מאַכן

לייטונג פון נעטהיגע כּללים און בּעמער- +אויס אגַרויסן ב ,גיט י ,די אָפּװײכוֹג.+
פּערזאָנען גנעמען,

פּאַמיליען:נעמען

און

פּשיטא ,די תּרגומים אאַז"וו ,װי אויך נעמען פון פעראיינען ,חברות ,שולען
דערקלערונגען פװוןערטער און זאַצן  .בּית-עולם'ס א .א ,וו"( ,פ"ג זיהואש",0 ,
זיז װאא -- )03-אַרעװלטאַט פון א"
װאָס אָן זי איז דער טעקסט אומפאַר:
גרויסער פלייסיקער אַרבּעט ,װאָס ניט.
שטענדלעך; בנוגע צו דעם לשון פון
דער איבּערזעצונג געשטרעבּט צו שאַפן קוקנדיק --אויף די ! פּעלערן ,וי מאַנכע
דייטשמעריזמען אין דער פאַרטייטשונג,
/אַ סטיל ,װאָס זאָל פון איין זייט האָבּן
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דער קנאַפּער אַכטנעמונג פון די ניט:ליט:

וישע דיאַלעקטן ,האָט זי גארַויסן וויס=1
שאַפטלעכן און נאָך אגַרעסערן פּראַק?
טישן ווערט ,בּרענגענדיק אַ  7--6טויזנט
| ווערטער און אויסדרוקן און אַזױאַרום
פאָרשטעלנדיק בּיי היינטיקן טג דעם
פולסטן לעקסיקאָן פון סעמיטיזמען אין
דע מאָדערנער יידישער שטפּראַך ,הגם
זייער פיל ווערטער פעלן דאָ .האָט אויך

איבּערגעזעצט מאַנכע לידער און פּאָע:

מען פון דער װעלט:ליטעראַטור ,װי פון.
אָטאַר כאַיאַם ,רישפּען ,מערעזשקאָװוסקי
(סאַקיאַ-מוניז) און לאָנגפעללאָס איגדי:
אַנישן עפּאָס /דאָס ליד פון הײאַװאַטהאַ?
(צוערשט געדרוקט אין חדער צוקונפט";
אין בּוכפאָרם--פ"ג זיהוֹאש" ,נ"י,0191 ,

ז"ז וא

 ,272+מיט אַ הקדמח פון

ד"ר חיים זשיטלאָווסקי חװעגען דעם

אאַר.
ווערטה פון איבּערזעצונגעןײ און פ
טייטשונג פון אינדיאַנישע נעמען און

ווערטער) ,האָט אויך געשריבּן אייניקע
לידער אין ענגליש ,פון וועלכע אטַײל

| זייגען געדרוקט געװאָרן ,אָבּער אינגיכן
דס אָפּגעלאָזט ,אַיינזעעגדיק ,אַן נאָר
דורך ק4געענטרירונג אויף איין שפּראַך
קען דער דיכטעױ דערגרייכן זיין העם:
סטע מדרגה -- ,י איז אײנער פון די
גרעסטע יידישע דיכטער פון אונוער

צייט ,ער האָט פאַרטיפט די יידישע 852
עויע,

מאָטיון,
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אַריינבּרענגענדיק

געדאַנקען,

אין

איר

גייע.

ליטן פון ניט געלונגענע פרעמדע אויס:
דרוקן ,האַרטן סטיל ,געװיסע פּגימות אין
דעם ואוילקלאַנג פון די גראַמען 4,די

דאָזיקע פּנימות פון י--ס פאָרם זיינען
געווען נאָך בּולטעוי דערפאַר ,װאָס י ,האָט
דער ערשטער בּאַנוצט אין זיין ליריק

בּאַגריפן ,װאָס פאַר זײי האָט נאָך גע
פעלט דער

אויסדרוק אין

לעבּעדיקער

דעױ יידישער שפּראַך און ער האָט זיך
געמיט אים צו שאַפן .בּיסלעכווייז אָבּער

האָט י ,זיך בּאַפרײט אויך פון די דאָ?
זיקע פּגימות אין זיין פאָרם ,און ער אין
אַלץ מער אָנערקענט געװאָרן אַלס קלאַסי?
קער אין אונזעױ ליריק ניט נאָר אַדאַנק

דעם אינהאַלט פון זיין פּאָעזיע ,נאָר אויך
אַדאַנק זיין סטיל--,י ,איז דער גרויסער

אידעענדיכטער אין אונזער ליטעראַטור,
און ניט אומזיסט זאָגט ער (אין זיין שיר
חווי עס

וערן לידער

פאַרפאַסט"),

אִן

חשיינע פאַרבּן ,וועלכע בּלאַנקען ,קענען
קיינמאָל שטאָט געדאַנץ גיט בּאַשאַפן
אגַעדיכט" ,אָבּער פון דער אַנדערער
זייט איז י ,אויך דער דיכטער פון פאַרבן

און טענער און דער מייסטעף פון ריטם;
דאָס ציטירטע

ליד וייזט

צוצוקלייבּן װערטער,

זיין קראַפּט

װאָס זאָלן לױט

זייער קלאנג און טאָן זיך פּאַסן צום
אינהאַלט .אַן אױסגעצייכנטער פּײואַ?
8יפן און פיינעם חושׂ
זשיסט ,מיט ט
פּאַר דפיאַרבּן און קלאַנגען פון דער

בילדער און פאָר:

נאַטור ,האָט עו געגעבן ציקלען נאַטור=

מען ,אין דעם ערשטן פּעריאָד פון זיין

שילדערונגען ,וועלכע האָבּן ניט ,לױט
זייער קינסטלערישן אויסדרוק און בּיל.

שאפן אין אַמעריקע האָט אַ אומגינסטיקע
ווירקונג אויף דער אויטערלעכער פאָרם
שער ליטעראַטור ,דער טונקעלער טהו= /
פון זיינע לידער געהאַט די לאַנגיעריקע
ער פון פאַרגײענדיקן האַרבּסט ,דער
אָפּגעריסנקײט דעם דיכטערס פון דעף
לעבּעדיקעױ ידישער שפּראך און די צאַרטער ציטער פון אױפװאַכנדיקן פרי:
חשפּעה פון דער ענגלישעף און אויף ל|ינג .,דער צױבּער פון זאוַֹמער:נאַכט מיט -
דייטשער ליריק ,דורכדעם האַבֹּן די לי 2אירע אומרויִקע אומקלאָרע חלומות ,די
דער פון יענעם פּעריאָד ערטערװיין געג בילדער פון אָנקומענדיקן פרימאָרגן ,פון
()04
|
דערישקייט ,זייער גלייכן אין דער ייד

-

1251

דער

-2

יהואש.

װייסער רויקער אײנזאַמקײט

אין.

יידישע לעבּן מיט זיינע נאַיווע און טי

װינטער ,פון דעם אײיבּיקן שפּיל פון ליכט  .פע גלױבּונגען .עהראָט אויך בּאַאַרבּעט
אין אַריי לידער מאָטיוון פון דער ווי:
און שאָטן--,זיינען איבּערגעגעבּן בּיי אים

| אין טענער פון קרעפטיקער איידעלער  .טער פאַרגאַנגענהײט ,פון בּיבּל און תֵּל.
ש-יינקייט;  צוגלייך מיט די געמעלן פון מוד ,אין זיינע דראַמאַטישע פראַגמענטן.
ש|טילן און נעפּלדיקן בּאַזינגט איך י וי קשאול" ,חהורקנוס" ,חדי מצורעים",

| די מעכטיקע און גראַנדיאָזע ערשיינונגען

דער נאַטור ,דאָס אייגנאַרטיקע לעבּן
פוןאון

בּאַװעגן

אירע ,איר

פאַרבּאָרגענע.

קשונמית" ,האָט ער אַרױסגעוויזן אפַיי:
נעם געפיל פאַר דעם סטיל פון דער

קלאַסישער טראגעדיע ,קלאַסיש איז אויך

זיי :ן פּאָץמע חשלמה'ס רינג" ,עױ האָט
אויך געשריבּן נאַציאָנאַלע געזאַנגען ,אין

עראָטיק ,און דער פּאַנטעיזם פון זיין
ליריק איו איינע פון די כאַראַקטעריס:
טישסטע אייגנשאַפטן זיינע ,אין דער מאַ :וועלכע ער גרײכט אָפְּט צום טאָן פון
יעסטעטישקייט פון דעם קאָסמאָס ,אין .פּאַטאָס און דערהױבּענעם גרימצאָרן.
זיינע פּאָליטישע לידער זיינען צו צייט?
ידעם פּאַרלאַנג צונויפצוגיסן זיך מיט דער
נאַטור ליזט:אויף דער דיכטער זײן  מעסיק און פּובּליציסטיש ,אָבּער די סאַ?
טרויער און בּענקשאַפט ,דעם צער און טירישע פאַרמעגן אַ לעבּעדיקן שפּילנדיקן -
הומאָריסטישע
די ספקות פון דעם מענטשלעכן זאיך" | .הומאָר - .פון זיינע
דער אינטעלעקטועלער און מעדיטאַטאָרי 2און סאַטירישע זאַכן ,אויך איפּ לאָט קי. +
שער עלעמענט פון י.--ס פּאָעזיע איז געקן :רי= ,אַבּו:סַעִיד ,פאַקאַהאָנטאַס ,איז צ"א
מען צום פיינסטן אויסדרוק אין זיינע פילאָי .נִיט אַרײן אין זיינע געזאַמלטע װערק
סאָפּישע לידער און אים אויך געבּראַכט די /פיינע הומאָהיסטישע פּאָעמע װאַ רי:
| צו דער פאַבּל:דיכטונג ,זיינע ליבּעפלי :זע אַרום ניװײיאָרק אין  08טעג" ,די לעצ:
דער ,אין וועלכע עס פילט זיך אגַעװ  -צע צייט האָט י אויך געפּרוּװט זיינע
סעוי איינפלוס פון היינע ,בּאַזינגען זייער כּוחות אויף די נייסטע פאָױמען פון דער
זעלטן די פרייד און לוסט פון דער לי .ליריק און זיך בּאַטײליקט אין דער צייט:

בּע ,אָפּטער פאַר אַלץ--די ליידן פון אָפּ+

גענאַרטע האָפענונגען .אָבּער דעם דיכ:
טערס פּערזענלעכע איבּערלעבּונגען ,װאָס
|האָבּן אויף זיין ליריק געלייגט דעם חו=
תָם פון אַנטטוישונג און טרויער ,האָבּן

אין דעם ווייטערן פּעריאָד פֿון זיין שאַפן
זיך אויפגעלייזט אין זיין גרויסן וועלט:
געפיל--,אַ בּאַזונדער אָרט אין י--ס שאַפן

|פאַרנעמען זיינע זיידישע לעגענדען",
װאָס מאַכן אים פאַר איינעם פון די ער

שטע פֿאַרשטײער

פון דעם ראָמאַנטיום

אין דער יידישער ליטעראַטור ,אין זיינע

בּאַלאַדעס און פאָלקס:לעגענדעס האָט
| ער אויפגעלעבּט דאָס פאַרגאַנגענע און
פאַרגייענדיקע

פרום  2פּאַטריאַרכאַלישע

שריפט פון די אינטראָספּעקטיװױיסטן ?אין -
זיך" ,די לידער פון זיין לעצטן פּעריאָד

זיינען  12 -- 9191אַרױס אין צװײ

/

בּ .איט ;אין געװעבּ" .ער האָט אויך גע- +
שריבּן בּעלעטריסטישע זאַכן אין פּראָזא -

דערהויפּט מעשהלעך ,אַלעגאָריעס ,אַפאָל.

ריומען ,פון זיינע ניט:בּעלעטריסטישע
אַרבּעטן איז צו פאַרצײיכענען זיין סע
קוועגען נאַטור=שיל=
ריע אַרטיקלען
דערונגען

אין .דער אידישער

ליטעראַ :

טור (אין ,צוקונפטי ,)1191 ,די אָפּהאַנד:
לונג עדער תּנך  --דאָס מענטשלעכסטע

בּוך ,דער בּונד צװישן פעלקער" (אין
;ליטעראַרישע בּלעטער" ;54-74 ,צו-
זאַמען מיט אַן אַרטיקל ועגן זיין תּנך?

דהואש =-יהודית
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איבּערזעצונג),

פון די יידישע שריפטשטעלער ,װאָס פלעגן 

א אַרטיקל איבּער פּרץ

פ:רקערן אין איר הויז (איר מאַן ,שמו=

י(ט.)05 +1
נאיַיע אױסגאַבּע פון י--ס װערק איז אַרױס
אין פ"ג ,אױפגאַנג" אין נ"י אין  01בּ| :.
געזאַמעלטע

לידצר",

111--!1

אל ,אויך מיט דעם

איז געװוען איינער פון די אײדלסטע

אנייע שריפטען",

און יענער",

|, /פאבּלעןי,

י ,ענטין ,אין ,צוקונפט"

יידישער

|---?1ו ןש עאין

ג.עוועב" ,א, )--}8פון גיװײאָרק
:און  .צוריק",
,2091

מ/ז ,8:אין ,פריינד"  7091זרובּבל ,אין ,ראָי

גייער

טור

אַלטער

און נייער

און לעבּען";{ ,4191 ,

ערשטע זאַך  --א

,העכער

און העכער",

און אין ,בּיכעריװעלט",

אין ,אין זיך" ,0291

יוגנט=זכרונות װאַ
|ווינטער:שבּת" פאַרעפנטלעמט אין חפריינדי

 7091א"ר פון איר יוגנט=פריינד שאול גינז.

,5

 ,3291ז"ז ;671--171

מ .אָלגין, ,אין דער װעלט פון געזאנגען",;812--61

קאַפּיטל פון אירע

אין שָליטעראַ.

מאָנטרעאלער  װעג" פון { ,6191 ,9/איבערגעי
| דרוקט אין ,קונדס" ;25 ,2291 ,אל.עיעלעס,

ה ,ד .נאָמבערג ,אריטמוס

בּורג ,שפּעטער געדרוקט דערהויפּט לירישע

ז"ז

לידער,

און מע"

עלטען",
חיים ליבּערמאַן ,אדיכטער אװון
252
ז"ז  ;721--38מ ,באסין ,אנטאָלאָניע ;1| ,זישע
לאַנדוי ,,אַנטאָלאָגיע" ,זיז  ; /1---/בּעלימחשבות,

 ,9ש ,)1אַ דראַמאַטישע סצענע קאין אוֹנ?
זערע טעגיי (;דאָס נייע לעבּעןי11,1191 ,ש.--
ווט) ,וואו עס װוערן אויסגעדריקט די דע=

שן ,זײן

 7411--621מ ,פּינעס41701011 0/040486086 ,
זמקץז( 206:182הוספֿה פון ש ,װערמעל) ,ז"ז

;582--602

משה נאדיר, ,מײנע הענט

מאָלטיקע רעליגיעזע שטימונגען פון געוויסע
קרייזן פון דער יידישער אינטעליגענץ.
נאָך דער מערץ-רעװאָלוציע פּאַרעפנטלעכט.
אַ ריי דערציילונגען און לידער ,וי אויך

האָבען

פאַרגאָסען דאָס דאָזיגע בלוט { אָלגין ,אין ,פריי
 .8צ .גאָלדגערג ,אִין
ה|י-י *8 פון 2 52/
ישָסאָג",5291 ,

יהודית (סוף -- 9681
'
פּסעװדאָנים פון חל בּערנשטיין ,געבּ,

אויך פּראַגמענטן

פון אַ ראָמאַן,

אַן אײנאַקטיקע פּיעסע זבּיי דער אַרבּעט"
(אין זשיטלאָװוסקיס /דאָס נייע לעבּען,

,אָס כּוך פעליעטאָנען" ,ז"ז --142
-לאָדיע" ,אין ד

עי דער פאבּעל=דיכטער", ,שריפטען",

און.

אַלײן אָנגעהױיבּן
צו שרייבּן .איר

יאין ד,אָס נייע לעבּען" ;11--1 ,0191 ,ק .מרמר,
יהואש",

יידישערף

ליטעראַטור

!מאַנ-צייטונג" ; 12--62 ,7091 ,בּעל-דמיון ,אין ד,אָס
ויודישע פאָלק" {2 ,8091 ,צינבּערג ,אין (,021
 41 } {1אין מט. 1/1קמ ;62 ,86אבּ .גאָלדבּטרג,

ראובן בּרײנין ,אין

אינטעליגענץ

אין מינסק) --

זיך פאַראינטערע*.
סירט מיט דער

בּיז רחובות.
|{ 62 --- 4

פאַמיליענאָמען בי

און געבּילדעטטטע פאָרשטייער פון דעף

; 1/אין זונן און נעבּעל" / ,אפון דער װעלט

| -אדער

4821

זכרונות אין מינסקער אוועקער" און אַנד.
| אױסגאַבּן,

אין בּוכפּאַרם:

ּיעסע
פַ
מאַי"  --א

פדער ערשטער

אין  3אַקטן

אויס דעו

אין מינסק אין דער פּאַמיליע פון פאַר;
מעגלעכע קרעמער ,דערצויגן געװאָרן װוי

ערשטער רעװאָלוציע (מינסק ,5291 ,ז"ז

-צייט ,,געלערנט אַלץ צו בּיסלעך און אין

 4מיט אַ הקדמה פון בּ ,אָרשאַנסקי און
מיט נאָטן פון עטלעכע פאָלקס?און

אַלע בּאַלעבּאַטישע

יידישער אַרבּעטער:בּאַװעגונג

מיידלעך פון יענער

אַלגעמײן--גאָרנישט ,צו  21יאָח געװאָרן
| קארַעמערין + ,שפּעטער געקומען אונטער
דער השפּעה פון דער סאָציאַליסטישער בֹּאַי

וועגונג און פון דער רוסישער קולטור און
זיער פיל געלייענט ,אונטער דער השפּעה

קאַמפּס:לידער),

ערב דער

פון אירע איבּערזעצונ?

גען איז אין בּוכפאָרם אַרױס סעמיאָנאָוס
ידערציילונג זהונגעריי (פ"ג בּ .קלעצקין,

|

ווילנע ,3291 ,ז"ז 651

מ ,בצסין פאַנטאָלאָגיעי.11 ,

יהל"ל = --יהלמשטיין
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יהל"ל (שמיני עצרת -- 4481ווא/
 )5פּסעודאָנים פון יהודה:
אין אַנלגייידיבשּ?.

:+20

פאַרדייטשמערישטער שפּראַך פון אייזיק+
מאיר

ל עווין געבּ .אין מינסק

דיק ,שפּעטער האָט עֶר אויף דער

אייגלאַדונג פון ש"ע פאַרעפנטלעכט אין
זיינע זמ"ב חיודישע פאָלקס:בּיבּליאָטעק"

סוחרישער משפּחה .האָט דעבּיוטירט אין

 1צון  11די סאַטיריש:פּובּליציסטישע פעף

דער ליטעראַטור מיט אשַיר חפּצעי אוהב" .

אין װאָהלמאַנס זמ"ב זהכּוכבים",5681 ,
ושפּעטער איז ער געװוען איינער פון די

ליעטאָנען קעולם הבּא" און זארץײישראל?

ערד",

נאָך אפַּאָר אַרטיקלען זיינע איןך

סמאָ +

יידיש זײַנען געווען געדרוקט אין זיוד".,

לענסקיס השחר" ,זיין נאָמען אַלס דיב?
| טער האָט ער זיך דערװאָרבּן מיט זיינע
סאָציאַלע שירים ,וועלכע האָבּן בּשעתּו
געמאַכט אאַומגעהייערן רושמ .איינער
פון די ערשטע פאַָרשטײער פון דער
סאָציאַליסטישעד װעלט=אָנשױוּנג אין
דער העבּרעישער ליטעראַטור ,אמַיט:
אַרבּעטער פון חהאמת" פון אהרן ליבּער=
מאַן ,מיט װעמען עהראָט געפירט אַ
לעבּעדיקע קאַרעספּאַנדענץ ,אין ער אוֹנ?
טער דעם איינדרוק פון די פּאָגראָמען

( 9משיח געהט") און אין זמ"בּ

 )7981געבּ .אין סוּװאַלק ,פּוילן ,בּיוֹ 21

פון  ,1281פון װעלכע עֶר איז געװען

יאָר געלערגט בּיים פאָטער ,ר' דוד ,אַ

אָנגעועענסטע

מיטאַרבּעטער

פון

,9

פון פּערגאַסין און ירוחמזאָן א"ט /פוג?
קען" ( 8091מוואו זענען די מלאכים ?"),
צינבּערג,

אין ,06

2360 88
1
,יקונפט",
שטיין ,אין צ

0

}113/

אגמסצסןץ

זיר ש .בּערבף
286.
 ,1 ;1142 ,5291מײזיל,

אין קהיינט" ,5291 ,און אין די עליטעראַרישע
בלעטער" 681 ,די ידישע פּרעסע סוף 5291

און.אָנהײבּ ,6291

|

:

י
הלמשטיין מרדכי ( -- 5381זט |

רב און אַ למדן מופלג ,דאַן בּיים אב?

אַן עד:ראיה אין קיעוו ,געװאָרן אקַעם=

פּער פאַר דעם רעין פון חיבת:ציון.
פאַר זיין פּאַלעסטינאָפּילישער טעטיקייט
איז געערצוואונגען געװוען צו פאַרלאָזן

בּיתדין אין סייגי ,גלייכצייטיק זיך אוֹיף

אָפּגעגעצן מיט לימודי:חול און שפֿראַכן.
נאָך דער חתונה זיך בּאַזעצט אין פּאַריז,

קיעוו און האָט געלעבּט אין טאָמאַשפאָל | ,אין דער פרייער צייט זיך פאַרפולקומט
וואו ער איז געװען בּוכהאַלטער

אױיף

אין בּילדונג ,געוואוינט אויך אגַעוויסע.

בּראָדטקיס צוקערפאַבריקן .אַז די בּאָלײ

צייט אין רעמסגעט ,וואו ער איז געװען
נאַעגט מיט משה מאַנטעפיאָרעס סעקרע?
טאָר ד"ר לעװע .זאן געקומען קײן
װאַרשע ,געװען הױפּטקאָרעקטאָר אין
דער דרוקעריי פון זיין פעטעף אבָּאלע

שעוויקעס הװאַבּן קאַנפיטקירט די פאַב?
ריק ,האָט ער יך בּאַזעצט אין קיעה,

וואו ער האָט געלעבּט אין גריס ניט.
אוד דחקות ,עלנט און פאַרגעסן ,זיינע
לעצטע שירים זיַנען געװען געדרוקט 
אין ,השלה"-5- ,יידיש האָט י .גע
שריבּן גאָר װײיניק ,אין זיין ערשטן
אַרטיקל א"ט

;צי בּעדאַרף

בען העצרעאיש ?7

מען שרי=

אין ליגעצקיגאָלן?

פאַדענס זישראליק"  ,5781האָט ער פאַר=
טײידיקט דעם געדאַנק ,אַז כּדי צו בּילדן

.

מאַרקזאָן 0781 ,אױסגעװאַנדערט קײן.

ג"י ,צוזאַמען מיט צבי:הירש בּערנשטיין
אַרױסגעגעבן דעירשטע

העבּרעישע צייטי

שריפט אין אַמעריקע חהצופה בּארץ
החדשה" ,וואו געאַרבּעט ניט נאָר אַלט
זשוױגאַליסט ,נאָר אויך אַלט זעצער,

גלייכצייטיק קאָרעספּאָנדירט אין זהמליץ",

דעם המון ,מוז מען מיט אים ריידן זיין  3אַרױסגעגעבּן איינע פון די ערשטע
לשוֹן ,און זיך אַרױסגעזאָגט קעגן דער  .יידישע צייטשריפטן אין אַמעריקע" דער

"1257

יהלמשטיין  --יודיטש  --יודין

נואָרקער איוראַעליט? 4781 ,צוזאַמען
מיט זיין שװאָגער כּתריאל שרהזאַן גע:
גריגנרעט

/די

ידישע

גאַזעטטען,

װאו

אַיינגעפירט אהַעבּרעישע אָפּטײלונג פּאַר
סאַטירע אין דעם סיגנון פון תלמוד ,בּיז

זיין טיט

געװען

רעדאַקטאָר פון דער

ערשטער ײדישער טעגלעכער צייטונג
 -איידישעס טאַגעבּלאַט" ,געגרינדעט פון

שרהואָן  ,5781געשריבּן זייער פיל אַר;

טיקלען און פעליעטאָנען אין ?המליץ",
דערהויפּט א"פ איש ימיני ,געווען איי?
נער פון די גרינדער און סעקרעטאַר פון
דער חברה חשוחרי שפת עבר" אין ב"י,
אין העבּרעיש אויך פאַרפאַסט די גע;
שיכטע פון די פאַראייניקטע שטאַטן
(מדברי ימי ארצות הבּרית" ,נ'" .)3981
סן 11ע; אוצר ישראל" ? ,ז81 .ן ,חכמי
וישראל

בּאמריקא" ,ז,75/ .

יודיטש

פּטה (א-- 7881 /

) געבּ .אין בּרוסילאָװו ,קיעווער

128

טער ,איַיד לאמַדן,
קריאה

3ס,

אין

דער

געגרינדעט

אַ גבּאי און בּעל:
קלויז

אויף

גאַךף=

פון זיין פאָטער.,

איו ניט
פרעמד געװען
וועלטלעכער בִּיל;
דונג; זיין מוטער,
געבוירענע פּערל?
מאַן פון מינסק,
פין אַ מיוחסדי:

אױך

פון

קער משפּחה ,האָט -
בּאַקומען אַ וועלט:
בילדונג,
לעכע.

האָט אָבּער גע:
לייענט

כּמעט

נאָר יידישע

ראָמאַנען,

װאָס אמַוכר:ספרים פלעגט אַלע װאָך
אַרײנבּרענגען ,בּיז  8יאָר געלערנט אין
הדר ,מיטן פּאַטער דורכגעגאַנגען די

עלעמענטאַרע כּללים פון חשבּון ,דאן
אָנגעקומען אין דער פּאָלקסשול בּיים

גוב ,בִּיז  51יאָר געלערגט אין חדר און

יירישן לערער:איגסטיטוט און נאָכן ענ;
דיקן זי  0881אָנגעקומען אין צוייטן

מיטגליך פון חבּונדי קאָרעספּאַנדירט וועגן

איינער

ישיבה,

דאַן געװאָרן אסַטאָליער ,אַלס

דער אַרבּעטער-בּאַװעגונג אין דער וויל.
נער

װפאָלקסצייטונג"9 ,

אױסגעװאָן?

דער
ט קיין אַטפעריקע ,וואו זיך בּיז 5191

בּאַשעפטיקט מיט זיין מלאכה ,דאַן גע:
װאָרן פאַרװאַלטער פון דעם אָרגאַן פון.

דער יידישער סאַציאַליסטישער פעדע:
ראַציע חדי נײע ועלט" ( 4191א-ָ-נהײבּ
 ,)221פון צייט צו צייט אויך געשריבּן
אַרטיקלען איבּער אַרבּעטער:פראָגן ,זינט
 3291מיטגליד פון דער רעדאַקציע פון
דעם קאָמוניסטישן טאָגבּלאַט ,פרייהייט",

וואו רעדאַקטירט די אָפּטײלונג פון אַרבּע:
טער:לעבּן ,געשריבּן אויך בּילדער און

דערציילונגען

יורין י|- 664 91{+

פּסעװדאָנים פון יש עיה אייוענ;:

יש טאַדט

געב.

אין ווילנע ,זיין

(

פא

קלאַס גימנאַזיע ,בּיזן :6טן קלאַס געוען -
פון די פלײסיקסטע

תּלמידים,

צוֹליבּ דער פאַרערגערטער מאַטעריעלער
לאַגע פון די עלטערן צו  61--51אָנגצָ:

הױבּן געבּן שטונדן צוֹ קענען קויפן
גיכער , אַבּאָנירן צייטונגען אאַז"װו ,אַלס
שילער פון :6טן קלאַס אַרײן אין אאַומ=
לעגאלן קרײיזל פאַר זעלבסטבּילדונג,
וואו מיהאָט שטודירט די צבּריו" פון

מירטאָװ?לאַװוראָו . ,געלייענט מיכאַילאָו?
סקין ,,פּיסאַרעװן א .אַנד ,.אונטער דער
אָנפירונג פון דעם בּאַוואוסטן ינאַראָדאָ:
װאָליעץ? דעמבּאָ (ער איז אומגעקומען
9
אין ציריך ביים אויספּרוון הינ2
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י
שן אַקט אין רוסלאַנד),
וועלכער פלעגט צושטעלן די מיטגלידער
פון קרייזל אויך די דעמאַלטיקע רוסישץ
רעװאָלוציאָנערע ליטעראַטור; די מיט?

9

1260

יורין

-+

גלידער פון דעם קרייז האָבּן אויך צו:

טאָק) ,װאו זיך פאַרבּונדן מיט יידישע.
אַרבּעטער פון פאַרשײידענע פאַכן און
אָנגעפירט דעם ערשטן פאַסנשטרײק .
פון די דאָרטיקע יידישע טאַבּאַקאַרבּע=

טיקט די סאָציאַל:רעװאָלוציאָנערע וועלט:

רואַר  ,6981אַרעסטירט (מיט דעם שטרייק:

נויפגעזאמלט

געלט ,פאַרזעצט אַפּילו די

זייגערלעך  --פאַר דעם אַטענטאַט אויף
אַלעקסאַנדער וו דעם 15טן מערץ .7881

אין דעם דאָזיקן קרייז האָט בזּיאךַפּעס:

אָנשױוּנג י--ס .געענדיקט  7881די גימ?
! נאַזיע ,איז י ,,אין דעם טחויעריקן יאָר
פון -דעליאַנאָוס צירקולאַרן,
האָבּן שטאַרק בּאגרענעצט דעם צוטריט

וועלכ.

פון יידן אין אוניווערסיטעט ,אָנגענומען

טער; בּשעת דעם דאָזיקן שטרייק ,פעב:

קאָמיטעט) ,געועסן בי יולי  7981און

דאַן פּאַרשיקט געװאָרן אויף פינף יאָר.
קיין וויליויסק ,יאַקוטער קאַנט .נאָכן צו=
ריקקומען  2091פון .סיבּיר זיך אַקורצע- .
אויפגעהאַלטן

צייט

אין מינסק ,קאָאָפּ

געװאָרן אין יורידישן ליציי אין יאַראָ:

טירט געװאָרן איןציק פון יבּונדי (שפּע=.
טער אויף אַלע צוזאַמענפאָרן פון דעה

מען מיט אַנדערע מיטגלידער פון אַומ?

פּאַרטײ אויסגעװויילט געװאָרן אין צ"ק).

סלאַװל ,אָבּער אינגיכן אַרעסטירט צוזאַ=

דאַן זיך בּאַזעצט אין ווילנע ,אָנגעפירט

לעגאַלן קרייז ,אָפּגעועסן  11חדשים אין
טורמע און דאַן פאַרמשפּט געװאָרן אויף די קאַנספּיראַטיווע פּאַרטײאַרבּעט ,א"פּ
אַ האַלבּ יאָר תּפיסה ,וועלכע אָפּגעקומען ווויטאַלי ,).צליבּ פרנסה געשריבּן
אין פקרעסטי"

אין פּט"בּ .זומער 9881

| צוריקגעקומען קיין ווילנע ,דעמאָלט שוין

אין דעם װילנער טאָגבּלאַט -סק68פס
 6404לײטאַרטיקלען אָן
0
אונטער די איגי.
אָדער

אַנטטױשט אין דער אידעאָלאָגיע פון דער

אונטערשריפט

פּאַגאַנדע:אַרבּעט צװישן די יידישע אַרבּע:
טער אַלס סאַציאַל:דעמאָקראַט ,אײנער
פון די פּיאָניערן פון דער יידישער אַר:

אַקטאָבּער  ,5091וען דער זבּונד" איז -
אין אגַעװיסער מאָס לעגאַליזירט גע"

זנאַראָדנאַיאַ װאָליאַ ,אָנגעפירט אַ פּראָג  -ציאַלן .א  ,.נאָך דער רעװאָלוציע פון"

בּעטער:בּאַװעגונג ,געװען דער טעאָרעטי?

קער פון מאַרקסיזם אין דעם סאָציאַלי;
סטישן קרײיזל ,פון וועלכן עס איז שפּעטער
אַרױסגעװאַקסן דער קבּונד" .סוף  3981אָפּף.

װאָרן און סיהאָט אָנגעהױבּן אַרױסצוגײן =
דער לעגאַלער אָרגאַן פון דער פּאַרטײ,

;דער וועקער" ,געווען שעף:רעדאַקטאָר.

פון דער צייטונג ,אָבּער בּאַװיזן אַרױס+
צולאָזן נאָר אַפ 01--נומ ,,אַרעסטירט.
געװאָרן ,אָפּגעזעסן  5חדשים און גע':

געפאָרן צוזאַמען מיט זיין פרוי ,ליובּע
לעווינסאָן ,קיין בּערלין ,וואו שטודירט
זאָלט פאַרשיקט װערן אין די װײטע
די דייטשע אַרבּעטער * בּאַװעגונג ,דער .מקומות פון צפון:רוסלאַנד ,צוליבּ זיין
קראַנקהײט אַרױסגעשיקט געװאָרן קיין
הױפּט אָכּער זיך פאַרנומען מיט טראַנס?
פּאָרטירן קיין רוסלאַנד אומלעגאַלע לי :אויסלאַנד ,א+ינגיכן אומלעגאַל צוריקגע=.
|טעראַטור .אין אָנדערטהאַלבּן יאָראַרום קומען קיין רוסלאַנד ,צוזאַמען מיט מע+
צוריקגעקומען קיין װוילנע אין דעם פּע*
ריאָד פון דעם אַנטשײדנדיקן איבּער?

גאַנג פון קרײיזלעך:פּראָפּאַגאַנדע צו מאַסן:

אַגיטאַציע,

לױט 8בּאַשלוס

פון דער

אָרגאַניזאַציע געשיקט געװאָרן צו אַר+

בּעטן אין אַרעס (די פרוי--קיין בּיאַליס:
צֹ

דעמען און זאַסלאַװסקין זיך בּאַזעצט אין.
א) די דאטע פון אײניקע ,לעצטנס אין רוס?-
לאַנד

ערשינענע היסטאָרישע אױיסגאַבּן ,װי בּײ.

בּוכבּינדער א ,אנד ,.אַז י---ס פּאַרטײײפּסעװדאָנים
איז געוען * וזשני ,איז אַ טעות ,װעלכער שטאַמפ.
משמעות

פון פּאָליצײ-דעפּאַרטאַמענט.

1621
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קאָװונע און אַרױסגעגעבּן דאָס װאָכנבּלאַט

דאַקטירט

פון חבּונד" 88364ק 8042 1וואו געשריבּן

8001826ח,004

אַרטיקלען ,אויך א"פּ װו ,טיאַ.לין ,נאָכן
315טן נומער געמוזט צוליבּ פּאָליצײ?

לוציע

דעם

אָרגאַן
נאַך

גענומען

808084280102

דער

אַגרויסן

מערץ-רעואָ:

אָנטײל אין /

דער אָרטיקער בּאַווענונג אַלס צווייטער -

טעמים פאַרלאָזן קאָװונע ,מיט מעדעמען
צוריקגעפאָרן קיין ווילנע אַלס דעדאַל?
טאָרן פון דער װפאַלקסצײטונג?" און

מיטעט און פאָרזיצער פון קאָמיטעט:

וואו כּמעט

אַרײן אין דער פּאַרטײאַרבּעט ,צוזאַמען

שפּעטער פון חדער האָפנונג"

דעם פאַרמאַכטן חוועקער"),

אַ טאָג איבּער

(אַנשטאָט

אַ טאָג געשריבן

די

פאָרזיצער פון גובּערניאַלן אויספירקאָ:

בּיוראָ .זינט אַפּריל  ,7191נאָך דער קאָנ:
פערענץ פון ײבּונד" אין פּט"בּ ,צוריק
מיט די איבּעריקע מיטגלידער פון צ"ק
געלעבּט כּסדר אין מינסק ,וואו אויך גע:

לײטאַרטיקלען,

נאָכדעם וי די מאַכט

האַרבּסט

 7091פאַרמאַכט אױך

אַרבּעט אַלס פאָרזיצער אין דעם קאָנ:

צוזאַמען מיט די איבּעריקע מיטגלידער
פון צ"ק קיין װאַרשע ,געואוינט אין

שור חװאָס איז אַזױנס קאאָנסום:געזעל:

האָט

די דאָזיקע צייטונגען,

אַריבּערגעפאָרן

א|ָטװאָצק ,אַרומגעפאָרן אָפט איבּער די

בּונדישע אָרגאַניזאַציעס ,געשריבּן אין
די דעמאָלטיקע אומלעגאַלע אױסגאָבּן

פון דער פּאַרטײ (שטימע פון בּונד"
א .אַנד) ,וי אויך אין אירע לעגאַלע זמ"בּ,

 סום?קאָאָפּעראַטיוו חאייניקייט" (אין פ"גפון קאָאָפּעראַטיוו אַרױסגעגעבּן אַבּראָג -
שאַפט?,

,8191

זיו ,)23

דערנאָך

האָמעל און צולעצט אין מאָסקװע.

אין

נאָך

דער שפּאַלטונג פון חכּונד" אויף זײין
לעצטער קאָנפּערענץ אין מאָסקװע ,ווען
אַטײל פון דער פּאַרטײ איז אַריבּער

 2191צוזאַמען מיט אסתּרן און רמאַ.פעס
| אָפּגעפאָרן קיין אָדעס צו פירן די װאַל:
קאַמפּאַניע צו דער :4טער
דומע ,און אַלס דעלעגאַט פון אכַעמישער פאַבּריק,
הגם אַלע דרי זיינען ג
ע
ו
ו
ע
ן
אומלאָ :געדיגט בּיי דער ראַטנמאַכט צוערשט.
צו דער רק"פּ ,געבּליבּן אין מאָסקװע,
געווען אמַיטגליד פוֹן אָרטיקן סאָװעט

גאַלע,

האָס

זיך דאָך

אַרױסצוגעבּן

אַ רוסישע

זײי

אינגעגעבּן

און אַ יידישע

צייטונג ,אָבּער טאאַָג פאַר די װאַלן האָט
מען זי אַרעסטירט ,און י--ן האָט מען דער.

קענט אָן דער פאָטאָגראַפיע ,װאָס האָט זיך

געפונען

אין דער

אָדעסער

זינט זיין ערשטן אַרעסט

געבּראַכט

קיין וילנע,

אָכראַנע

פון 6981

איז ער פאַר;

משפּט געװאָרן צוֹם פאַרשיקט ווערן אויף

 4יאָר אין נאַרימער קאַנט ,אָבּער צַו:
לִיבּ קראַנקהײט (נאָך אין די יונגע יאָרן
אַלאַנגע צייט קראַנק געווען אויף דילונגען)
איז נאַרים אים פאַרבּיטן געװאָרן אויף
אַסטראַכאַנער גובּ .די ערשטע  2יאַר
געלעבּט אין טשאָרני:יאַר ,זינט אָנהײב
 06191אין אַסטראַכאַן - ,וואו אָנגעפירט אַ
גרויסן קאָנסום-קאָאָפּעראַטיוו און רע:

אין רעװאָלוציאָנערן אַרכיוו ,שפּעטער

אין זאינסטיטוט פון מאַרקס און ענ:
געלס"= ,געאַרבּעט גלײיכצייטיק אין סאָ:
ציאַל:דעמאָקראַטישן זבּונד" און דער
ר .ס .ד .א .פּ( .מענשעוויקעס) ,עטלעכע
מאָל געווען אַרעסטירט  --דאָס לעצטע

מאָל אין נאָועמבּער  ,1291און נאָכדעם

וי צוזאַמען מיט אַנדערע אַרעסטירטע -

חברים דורכגעמאַכט אַ הונגערשטרייק- ,
אין יאַנואַר  2291אַרױסגעשיקט געװאָרן
קיין אױסלאַנד .לעבּט אין בּערלין אַלס
מיטגליד פון דער אויסלענדישער דעלע.

גאַציע פון דער ר .ס .ד .א .פּ .און פין
|

ס ,ד;=.בּונד",
הל

מאַרטאָו,

,זכרונות

פון

 8סאָציאַלדעמאָ' .

קראט""1 ,{ ,ו  :451--351מעדעם, ,מיין לעבּען",
||,
ז
.
1
1
9
פ
ּ
.
א
נ
מ
א
ן
 ,אין זמ"ב  52,יאָר",
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יודיצקי א( -.אֵרום -- 5881
) געבּ ,אין קיעווער גובּ .בּאַ

אידישע דערציונג און אלאַַנגע
קומען י
צייט געלערנט אין ישיבות ,געווען סעק?

ו

)2
יוריקאַ {טן-- 8981 ?/
פּסעװדאַנים פון דער דיכטערין יהודית
ציק ,געבּ .אין גאָרזשד ,קאָװונער ליטע,
בי דער דייטשער .גרענעץ ,אין דער

דעטאַר פון דער רעדאַקציע פון דעם
חודש:זשורנאַל ידי אידישע וועלט" אין

פאַמיליע פון אַ
ָ2נגע:
האַנדלס א
שטעלטן ,נאָך גאַר

א"פ א ,יוד אַבּיבּליאָגראַפישן אַרטיקל
;די אידישע אָבּטײלונג אויף דער בּיבּער-
אויסשטעלונג אין פּט"בּ"; שפּעטער אין

אַקליין קינד ,אַרי.

פּטיבּ ,2191 ,וואו צ"א פאַרעפנטלעכט

בּערגעפאָרן

קיין

לאַנדאָן ,וואו דער

ווילנע געווען אַמיטאַרבּעטער פון חהזמן" . ,פאָטער האָט גע

געהערנדיק צום זבּונד" --געשריבן דער+

האָפט צו מאַכן בּע:

הויפט אַרטיקלען אויף קולטור:גע:
זעלשאַפטלעכע און ליטעראַרישע טע:

סערע געשעפטן,
אָבּער צו  6יאָר צוריקגעקומען מיט דער

מעס ,אויך רעצענדיעס און ביבליאָ:
גראַפּישע נאָטיצן װעגן יידישע בי:

פאַמיליע אין איר געבּורטסשטעטל ,ווייל
די מוטער האָט ניט געקענט פאַרטראָגן

כער ,אָנהײבּ מלחמה מיטגעאַרבּעט אין
דעם טאָגבּלעטל עדער פריינד" ,אַרוֹיס?

געגעבּן פון פ .מאַרגאָלין .נאָך דער
עװאַקואַציע פון ווילנע דורך די רוס
אַװעק קיין אירקוטסק ,ואו געאַרבּעט
אין די יידישע געזעלשאַפטלעכע אָרגאַ:

די לאַנדאָנער געפּלען ,צוליבּ אַרעמקײט
זיך דערצויגן בּיי קרובים ,בּיי אמַומען
אין פּרײסן ,ביי אבַּרודער אין פראַנק.
פורט-מאַין ,ואו געאַרבּעט אין אגַע:
ביים אױסבּראָך פון דער
שעפט.

מלחמה אַלס רוסישע

בירגערין איג" /

געקומען קיין פּט"בּ ,זיך בּאַטײליקט אין

טערנירט געװאָרן אין אַ לאַגער פאַר
געפאַנגענע ,וואו זיך אָפּגעמאַטערט אַ-
יאָר צייט ,געווען פּאַרוואונדעט אין רוקן.

גאעַוויסע צייט געלעבּט אין מינסק אַלס

פּאַר עובר זיין אויף אלאַַגער:תּקנה ,דאַן
איבּער שוויידן ,פינלאַנד ,מאָסקװע אפ

ניזאַציעס .

נאָך דער מערץ:רעװאָלוציע

דער בּונדישער ,אַרבּעטער:שטימע" ,דאַן

מיטאַרבּעטער פון אדעם וועקער"8191 ,
געפאָרן קיין װאַרשע ,אַרעסטירט און
אינטערנירט געװאָרן אין כעלמער גע:
פאַנגענלאַגער ,פון װאַנען אים איז גע:
| לונגען צו אַנטליפן קיין קיעוו ,זינט

געשיקט געװאָרן קיין כאַרקאָו ,וואו גע:
אַרבּעט אין אַַאינטערנאַט פאַר יונגע
מײידלעך?נײטאָרינס ,שיר ניט אַרײינגע:
פאַלן אין די הענט פון פרויענהענדלער,
שפּעטער אָנגעקומען אַלס גוּװערנאַנטין
אין לעסיטשאַנסק ,אָנגעהױבּן צו שרײבּן

אין בּוכפאָרם

דער געפאַנגענשאַפט  --אין דייטש ,האָט
זי אין כאַרקאָוו זיך בּאַקענט מיט משה

רעװבּאַװעגונג אין רוסלאַנד--5981 ,
א"ר פון כ .מיראַנער (קאַאָפּע=,7
ראַטיווער פ"ג אקולטור:ליגע" ,קיעה,
 ,5ז"ז  ,042געדרוקט אין  0004עקז).

טייטש און אין קאַטערינאָסלאַװ אַרין

דאַן זביּךאַטײליקט אין דער יידישער
קאָמוניסטישער

פּרעסע,

פאַרעפנטלעכט :חדער וועג צו אָקטיאַבר:

זייער יונג ,לכתּחילה אין יידיש ,בּשעת

אין

דעם

קריין

פון די יונגע

דיכטער

כסירןץ אמ.אַאַרנקדי,,ש ,זיחךנה פּאלַערופיוןל,קומטשמומאעלר ראאיָןג
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יודיקאָ  --יודסאָן  --יודעלאָװיטש

יידיש און זינט דאַן אַנגעשריבּן זייער אַ
סך לידער ,עפנטלעך זי פאָױגעלייענט אין

שריבּונג פון די נסיעות צום צפון=פּאַ=
לוס א"פּ ש .דאַטשקין ,שפּעטער זיך בּאַ:

קאַטערינאָסלאַו ,אין ראָסטאָװ?דאָן .,וואו?

טײיליקט אין קהעברי" ,קהפּסגה" ,פהתּחיה",
צוזאמען מיט פּ ,טורבּערג אַרױסגעגעבן

הין זי איז דורך אצַופאַל מגולגל גע:
 װאָרן ,פאַרבּראַכט דאָרט אַיאָר ציט.,אױיף

געקרענקט

טיפוס,

געווען אָנגע?

שטעלט בּיי קינדער ,געליטן הונגער0291 ,

געקומען קיין מאָסקװע ,פון דאָרט אַװעק
=קיין פיגלאַנד ,זיך געװאַלגערט אין קאַראַ::

- -טין און אין געפאַנגענלאַגער ,דאַן געלעבּט

| אין שטאָקהאָלם ,זיך אַסך דאָרט אויס.:
געשטאַנען ,בּיו זי איז אָנהײבּ 2291
צוריקגעקומען אין איר געבּורטשטעטל
אין דער ליטע .אירע לידער ,װאָס זיינען

זמ"בּ

אַ
לעת"

עמעת

1091

און

זאאַַמלונג חאגדות
ודמיונות"/ני
 ,)4אין יידיש.
דעבּיוטירט אין
?פא רווער טס"
 6מיט אַ סע
ארטיקלען
ריע
איבּער אַנטיסעמיטיזם

פאַרעפנטלעכט געװאָרן אין פאַרשײדענע

זינט

2191

אװיספּע",
א .אַנד,,

ציע

פון קמאָרגען

קאָװנער צייטשריפטן ,װי
שנייס; ,/אידישער שטימע"

צייכענען זיך אוֹיס מיט דעם אימפּעט פון
דער יוגנט ,מיט מיידלשער בּענקשאַפט,
מיט דעם אומרו פון די איכּערגעלעבּטע

רעװאָלוציאָנערע שטורעמס ,און נאָך ניט
רייף און געלײטערט אין פּאָרם ,זיינען
זי אָבּער טײלמאָל בּילדלעך און אויס:
דרוקפול ,אין בּוכפאָרם :ענייע יוגנט" --
לידער (פ"ג ליכט ,קאָװנע ,3291 ,ז"ן
 ;)0מענטש און צייט" -.דראאַַמאַטי

פּאָעמע

שע

מיט אַ פאָרװאָרט פון ד"ר

אֹסתּר עליאַשעװ (דערז ,פיג ,5291 ,ז"ז ,'08
ש,

ניגער, ,פרויען.ליריק",

אין

;טאָג" פון

4 42/

וועכנטלעכער

זשורנאַל"

און זינט .

אױסגאָבּע

עדער אַמעָרי:

קאַנער? ,זיך אויך בּאַטײליקט אין פאַר:
שיידענע אַנדערע צייטונגען און זשורנאַלן
פון אַמעריקע .אַחוץ זשורגאַליסטישע און -
פּובּליציסטישע אַרטיקלען אָנגעשריבן זייער
פיל דערציילונגען און סקיצן ,לעגענדעס- ,
פאַנטאַזיעס אד"גל 0191 ,אַרױסגעגעבּן אַן
איגערזעצונג פון געטעס אװערטהערס
ליידען" און לעסינגס ?עמיליע גאַלאָטיי,
אין אבַּאַזונדערער אױסגאַבּע אַ זאַמלונג
לעגענדעס
חכמי ישראל

נער געגנט ,געלערנט אין דער זשעטלער

ישיבה בּײם רב ר' משה:איזיק2981 .
אַױיבּערגע:

פּאָרן קיין לאָדז ,װאו געלערגט דײיטש
און זיך בּאַקענט מיט דער דייטשער לי2

טעראַטור 8981 .אױסגעװאַנדערט

פוֹן דער רעדאַק:

א"ט

װגאָטס

האַרץ"

(פ"ג

?צווייגןי ,נ"י ,5291 ,ז"ז ,)61

יודסאָן שלמה (0װ-- 8191 82/

צוזאַמען

מיטגליד

אין דער

געהלטס:רעדאַקטאָר פון דער
0
צייטונג ,װי אויך רעדאַקטאָר פון איר

קין

אַמעריקע .ליטעראַרישע טעטיקייט אָנגע=
הױיבּן אין יהצפירה"  6981מיט אַ בֹּאַ:

בּאמריקא,

יודעלאָװיטש יעקב-שמואל (אַחום.

) געבּ .אין דערעטשין ,גראָד.
מיט די עלטערן

:
מוויקי

3

--

} געבּ ,אין פּאַפּע?

ליאַן ,קאָװנער ליטע .שטודירט אין
דײיטשלאַנד ,ואו ער האָט געענדיקט
/אַלס אינזשעניער .,שפּעטער אױסגעװאָג:

דערט קיין דרום:אַפּריקע .בּאַשעפטיקט
אַלס לערער פון העבּרעיִש און אַלײן
אַהעבּרעיסט ,האָט ער דאָך געשפּילט
אַָנגעזעענע

ראָלע אין

דעם

ידישן

| יודעלאָו טש == יודעלסאָן  --יונאָשאַ

1261

-

3268

לעבּן פון דעם -הימעלישער פאָטער ,וויא לאַנגע נאָך ער

קולטור:געזעלשאַפטלעכן
ווייטן יאָהאַניסבּורג ,אָפּט אויפגעטרעטן.

ווירד אונז קעננען דיענען מיט זײגע /

מיט רעפּעראַטן ,אויך אין יאָהאַניסבּורגער

פאָרטרעפפליכע ערציילונגען? אַלואָ
דאַרפט איהר זיך שאָן בּיסלעכווייס אָבּי
געוויינען פאָן איהם אונד זיך מיט אנ

דשעפרּראַכפראַגע ,יידישע שריפטשטע?.

| דערע יונגע פערפאַססערס געוויינען ,אונד"

| איידישן ליטעראַרישן

און דראַמאַטישן

וועגן יידישער ליטעראַטור,

פאַראיין",

לער אאַז"וו ,געדרוקט אַרטיִקלען דער:
הױפּט אויף קולטורעלע אלויןטעראַרישע
טעמעס אין דער יודישער פאָהן" ,חדעם
אַפּריִקאַנער" א .אַנד ,,אין דעם חודש:
|זשורנאַל /דאָס נייע װאָרט"111 ,6 ,

זעהֶן דאָס אונזערע ווערקע ,ווערדען פאָן
דער וועלט אַנגעזעהען ,אונד מיט פריידען

ַיבּליאָגראַפיע פון
/ש ,פאַרעפנטלעכט א ב

אַנגענאָממען ,זאוָוערדען וויר זיך מיהע.

איהר

קענט האָפפען

קורצע צייט װערדען צוא װאַקסען יונ=
גע שֶמָרלעך ,דענן װענן װיר װערדצן

דער יידישער אוןע!נגליש:יידישער פּרעסע ..געבּען
אין דרום:אַפריקע (אַ איבּערבּליק איבּער
דער יידישער פּרעסע אין יאָר תּרע"ה

האָט ער אויך געגעבּן אין דעם ראש
8

השנה?נומער פון דעם  4008װוטספֿ.
6סס:ס  חצוששט|  .)5191האָט אַלײן
רעדאַקטירט אצַייטונג חדי נייע היים",
װאָס איז אַרױס  5מאָל אַ װאָך אין יאָ=
האַניסבּורג פון | 22/בּיזן |זז 3191 3/און די
מאָנאַטלעכע יידישע בּיילאַגע צום 48100ו. 2

,4

חדער ציוניסט" ,פון ניסן בּיז

דאָס אין אינע

די

לעזעטװועלט

מיט

אַללצ.

קרעפטען צו דיענען ,אונ אַללעס אויף.
צו אָפּפערען אום פיר דיא לעזער נור'

דיא שענסטע אונד אינטערעסאַנטסטע
געשיכטען צו לִיפערְןי .פון זיינע 25
בּויגנדיקע מעשה:ביכלעך זײנען אין
דעם דערמאָנטן פ"ג אַרױס :װדאַס קינד

פון ים" ,חדיא אַריסטאָקראַטקע  --איינע- :
שיינע הומאָריסטישע ערצָאהלונג" ,זדאָס
רייכע לאַנד אָדער דיא בּעשערטע פּאָאו".,

חדיא בּעטראָגעגע ליעבּע" ,חדער ממוזף"

אב  ,4191אין זאַפּריקאַנער" פון װט 351/אַלס דאָקטאָר" ,חדיא שטאָלצע קורלאנ+
 5פאַרענפטלעכט אנַעקראָלאָג אויף  .דערין" ,אדער חתן אַלס דאָקטאָר" ,חדאָס

דעם בּאַדײטנדיקסטן פאָרשטייער

פון

דער יידישער ליטעראַטור .אין דרום?אַפ2
ריקע ,ד"ר הירש בּריל.

קינד אין די קאָרען" ,זגעלד אונ ליעבּע",

דער לעבּעדיגער יתום אָדער דער גע= /
פונענער

פּאָטער" ,קדיא פּלאַנדע אוג .

יורעלמאָן מרדבי  --פון טוקום .,שװאַרצע" ,זדער גרינער אוג דער דועג= -

קורלאַנד,

האָט פאַרפאַסט אגַאַנצע רי

טעלמאַן" ,זדער זאָהן פון אַבּעזדעטניק",

| = ראָמאַנען און| :מעשה?בּיכלעך ,שטרעבּנ :א|דער זינדיגער"; ,חייקע די שװעבּעלע". ,
דיק נאָכצומאַכן שמרן .אין זיין דייטש .+חדער שמיד אַלס דאָקטאָר  --נאַך דעם
מעריש געשריבּענעם פאָרװאָרט צו זיין דייטשען".
זהעכסט אינטערעסאַנטען ראָמאַן" א"ט | חגעשיכטט" י--ס איז צוגעגעבּן אויפן"

צו דעם טיטל פון יעדער

שער-בּלאַט? :איינע שייגע ערצאַהלונג {
|
ערצעהלונג" (פ"ג ראָזענקראַנץ און שריפט?  .נאָוועללע".
זעצער ,ווילנע ,3 ,זײז  )69מאַכט ער

אויפמערקזאַם די שטהייערסטע לעזער..
דאָס אונזער

בּעריהמטער ישמה" איסט.

שאָן מעהר ניכט יונג ,אונד װײיסט

דער

|יונאָשאַ קלעמענט (= 8981-4- 9481

פּסעװדאָנים פון דעם פּוילישן שריפט+

שטעלער קלעמענס שאַניאַווסק
אַלײן אַן אָפּגעקומענער פּריץ ,האָט י

/
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געקוקט אויף.דער יידישער בּאַפעלקעצ.

רונג מיט

} 0

די אױגן

פון דעם

פּױלישן

פאַראָרעמטן שליאַכטיטש ,װאָס קומט אין
 -בּאַרירונג דערהופּט מיט יידן אַרעַנדאַ=

ער האָט

שמראַכלעכן אָרגאַניזם,

אויך.

איבּערגעזעצט אויף פּויליש מענרעלעס -

װקליאַטשע" (ווילנע ,)6881 ,ש"ע  --ס

;בייוו פון מנחם:מענדל"

א"ט עס

רעס ,פאַקטוירים ,קרעמער ,װאָכערנ?
קעס וכּדמה אַזעלכע ,װאָס האָבּן צו טאָן
מיט דעם פּוילישן דאָרף ,אַחוץ זיין װערץ.
הװאָס איז דורכגעדרונגען מיט
,2
אגַעפיל פון סימפּאַטיע און מיטלייד צו
דער אַרעמער יידישער מאַסע ,געהערן.
זיינע איבּעריקע דערציילונגען און סקיצן

יידישער ליטעראַטור ,אין דער צייט ,ווען

טור , װאָס קולטיווירט אין די פּאָליאַקן

פיל

אויס דעם יידישן לעבּן צו דער ליטעראַ:

אַנטיסעמיטישע געפילן; שפּעט אָפּ פון
די זיטן ,השגות ,הילוך און שפּראַך פון

דעם פּוילישן יידן ,װאָס זעט אױס קאָ:
 -מיש אין זיינע פּריצישע אויגן ,שטרעבּנ2

דיק צו בּאַקענען זיך נעענטער מיט דעם
ויידישן לעבּן ,איז י ,געווען דער ערש2
טער פון די פּלישע שריפטשטעלער,

װאָס האָט זיך פּאַראינטערעסירט מיט

ער יידישערד

ליטעראַטור און זיך גע:

פּרוּווט אויסלערנען יידיש ,כּדי צו קענען
זי לייענען אין אָריגינאַל און איך זי.
איבּערזעצן ,זיין לערער אויף יידיש איז
געווען דער סטודענט פון װאַרשעװער

אוניווערסיטעט

יהודה = לײיבּ דאַװידזאָן,

וועלכער האָט פאַר אים איבּערגעזעצט
יש מענדעלעס אמסעות
סיף
ו או
רדיש
פוֹן יי

בּנימין השלישיי און י .האָט עס--פון דער.

און אייניקע נאָװעלן פון י .ל .פּרץ ,ו
ץװאָס איז אַזוױינס נשמה?" די קע -
איבּערזעצונגען האָבּן געהאַט גרויס ער=
פאָלג און שטאַרק מיטגעהאָלפן צו בּאַ
קענען דעם פּױלישן לײענער מיט דעח

זי זיינען פאַרעפנטלעכט געװאָרן ,האָט
די װאַרשעװער

פּױלישע פּרעסע

געשריבּן איבּער זיי ,און י--ס אויפטו האָט -
בּשעתּו געפונען נאַכטוער אין דער פּוילי
שער ליטעראַטור} אַזױ ,למשל ,האָט דער

 2661אוממסו 3881 201פאַרעפנטלעכט
אַן איבּערזעצונג פון לינעצקיס טפּוילישן

ייַנגל" ,און אין דעם אייגענעם יאָר איז.

מיט ערפאָלג.

אין אפַּוילישן טעאַטער

אויפגעפירט געװאָרן גאָלדפאַדעגס היס= .

טאָרישע אָפּערעטע זשולמית",
;דור רבנין וסופריו",

 ,108 ,3ז434 ,

ח"א,

זיז

1 23--5

|

יושקעוויטש טעמיאָן 21 0681
 ) 7געבּ .אין אָדעס .געענדיקט דעם
מעדיצינישן פאַקולטעט אין פּאַריז ,האָט
דעבּיוטירט  7981מיט דער דערצילונג.
זקס 11אין 60 081018008אססץט2091 ,

פאַרעפנטלעכט אין 4סצ 008זיין נאָך פריש
ער ,אין סדטיודענטישע יאָרן ,אָנגעשרל=

צְווייטער האַנט אַלזאָ--איבּערגעזעצט אויף
פּוֹיליש און אַרױסגעגעבּן א"ט  61-מסט

בּענע דערציילונג 848ת ,020וואו ער שיל=

טייל ערטער אױסגעלאָזט ,טייל --מקצר

לעבּנסשטייגער אוגטער דער װירקונג פון'

געווען און אינמיטן טעקסט צוגעגעבּן
אייגענע בּאַמערקונגען ,דערהויפּט צום
פאַרגלייך פון אדיָדער יענע פּאַסירונגען
| מיט סערװאַנטעסעס ,דאָן קיכאָט" ,אין דער

אין דער רוסישער ליטעראַטור און איך.

1300ץ2
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(ווילנע,)8781 ,

דערבּיי

דערט די צעפאַלונג פון דעם אַלטן יידישן
די נייע סאָציאַלע און עקאָנאָמישע פאַקי -
טאָרן ,זינט דאַן איז פ"ּ,אָפּולער געװאָרך -

שטעלט ער זיך אויך אַפּ אױיף

די רוסיפיצירטע קרייזן פון רוסישן יידג=
טום אַלס שילדערער פון דעם ידישן

דער יידישער שפּראַך ,וועלכע ער האַלט

ידישן לופט=

הקדמה

מיטלשטאַנד

און

דעם

1271

יושקעהי.ש  =-ליבין '

מענטש ,פון דער יידישער אַרעמער מאַ=

פאַרקריפלט

שטאָט ,װעלכע

די מענטשלעכע פּערזעג:

לעצטע יאָרן געלעבּט אין פּאַריז .נאָך
זיין טױט האָט דער י-קאָמיטעט אין
פּאַריז אַרױסגעגעבּן  3בפ"יון זיינע ווערק,
יידיש פון רחל פייגענבּערג.

לעכקייט און ניוועלירט די נאַציאָנאַלע

בּאַזונדערהײטן ,אַלײן אױיסגעװאַקסן מחוץ
ספערע

געגאַנגען ?דער לופט:מענש" ,קאין א רייך

הויז"" ,דער יד מיט די צװעקעס" ,די

סע פון דער גרויסער

דער
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פון

דעם

טראַדיציאָנעלן

יידישן לעבּן ,האָט י .אַ קנאַפּע פאַרשטענ-
דעניש פאַר דעם דאָזיקן לעבּן ,פאַר זיי?

נע בּאַועגונגען און רעגונגען ,און דאָס

ייבין הערש (שֵן -- 1981
) געבּ .אין װיניצע ,פּאַראָליע,
אין ארַייכער חסידיש:סוחרישער פאַ

מינערט שטאַרק דעם קינסטלערישן ווערט -מיליע .צו  2יאָר אין אים געשטאָרבּן
די מוטער ,און ער איז דערצויגן גע=
פון זיינע װערק ,וועלכע זיינען אָפּט צו
װאָרן בּיי אירע עלטערן אין מעזריטש,

סכעמאַטיש און צטורוקן,

טענדענציעז,

מיט אַ נייגונג אצויסערלעכע

עפעקטן.

פאַר די  03יאָר פון זיין ליטעראַרישער
טעטיקייט האָט י .אָנגעשױיבּן אַ  52בי
נאַװעלן ,ראָמאַנען און דראַמען ,פון
וועלכע אַגרויסער טייל איז אַרױס אין
בּאַרימטן פ"ג  .6::288פון זיינע דראַמען,
וועלכע זיינען געגאַנגען אויף דער רו?
סישער און אײראָפּעיִשער בינע ,זיינען

פּוילן ,וואו געלערנט לימודיקודש און.
אי װעלטלעכע געגנשטאַנדן .צו 61
יאָר אַריבּערגעפאָין מיט זיי קיין ווילנע,
 1געענדיקט כַּהַנס גימנאַזיע ,שטָ
דירט מ:עדיצין אין מאַסקװער אוניווער?
סיטעט 71 -- 5191 ,געווען מיליטערישער

דאָקטאָר אין דער מלחמה 9191 ,געקו
מען קיין ווילנע ,װאו געווען לערער און
שול:דאַקטאָר אין די העבּרעיִשע און יירי:
ערגעזעצט און אויפגעַ?  .שע שולן ,זינט  0291געלעבּט אין דייטש?
אייניקע אויך איבּ
לאַנד 4291 ,זיך באַזעצט אין א"י- .ז-יין
"
ר
ע
ג
נ
ו
ת
ח
י
װ
,
ש
י
ד
י
י
ף
י
פירט געװאָרן או
ליטעראַרישע טעטיקייט אָנגעהױבּן מיט
,
ע
ש
ר
ַ
א
װ
,
"
ט
ל
ע
ו
ו
ח
י
ד
ג
"
(פון מ .אָלגין ,פ
דער דערציילונג ,פאַרלאָרען" אין זמ"ב
:
ר
ַ
א
װ
,
ּ
פ
ָ
א
ק
נ
ע
ר
 ,)6091חדער קעניג" (פון
אקנאָספּען" ,וילנע ,1191 ,האָט ער אין

שע ,)7091 ,אהייראַטס-קאָמעדיע" (אויס
גאַבּע פין אַװטאָר ,אָדעס ,)0191 ,יאין
שטאָט"' 'ׂ,6 ,

(אויפגעפירט פון דער

חווילנער טרופּע"  .)7191נאָך דער אָק;

יידיש פאַרעפנטלעכט אײניקע דערצַי?
לונגען און אַרטיקלען אין דער ווילגער
;יידישער צייטונג" ,זמ"ה ,אונזער פריי?
הייט" ,ווילנע ( 9191מדי װעלט:ליטעראַ? 

+לוציע האָט י .פאַרלאָזט
טראָעבּװעראָ
רוסלאַנד און  1291געקומען קיין אַמע
ריקע ,װאו ער האָט אויפגעפירט אין דאָס זעלבּע אי / -התקופה"  א"ט
?הארגז האדום") ,קאילוסטרירטער וועלט",
ידישן װקונסט:טע?
מאָריס שװאַרצס
קאונזער בּאַװעגונג" ,בּערלין ,קדרום:
ס
נ
ַ
א
מ
ע
ר
ָ
א
ם
ע
ד
ז
ע
י
ד
ע
מ
ָ
א
אַטער" זיין .ק
אַפריקע" ,יאָהאַניסבּורג ,א .אַנד ,דאָס
ן
י
א
ט
ק
ו
ר
ד
ע
ג
ן
ו
א
)
'
ן
י
חלום" (ײסאָנק
רוב זאַכן זײינע אין יידיש ,צװישן זי"
:
ַ
א
מ
ָ
א
ר
ן
ו
א
ן
ע
ג
נ
ו
ל
י
י
צ
ר
ע
ד
טאָג" ארײַ 
לירישע לידער ,פּאָעמען ,דראַמאַטישע /
טור

אויף

העבּרעיש"),

(אַ דערציילונג, .דער

נען ,צ"אַ דעם גרויסן ראָמאַן ?דער רױי:

טער שטורעם
מענשען"

אָדער איבּערגעשראָקענע

( ; 5291אַרױס

אויך אין פראָבֿ* 

צויזיש) ,פון זיינע לעצטע פּיעסן זיינען
אויף דער

יידישער

בּינע אין אַמעריקע

ווערק,

זיינען

שאװײטער-בּוך"

רויטער קופערט"- ,

אין כּתב:יד,

און י .אי

מער בּאַקאַנט אין דער העבּרעיִשעױ לי:
טעראַטור; ער האָט זיך בּאַטײליקט אין
די זמ"בּ אהתקופה" מיט אגַאַנצער רײ
בּעלעטריטטישע וװוערק און עסטעטיש?

ייבין  --יפנה"ז
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פילאָסאָכישע אָפּהאַנדלונגען און האָט
פאָרן

שטיבּל:פ"ג

אױף

איבּערגעזעצט

העבּרעיש ראָמען ראָלאַנס :01בענדיקן
ראָמאַן זזשאַן קרישטאָף?
ויכּנה"ז (כ"ח חשוון  -- 8581װע03/

 7201פ)ּסעװדאַנים פון ישעיה:

ניסן הכּהן גאָלדבּערג ,געבּ .אין דאָרף
סטאַלבּאָװושטינע,
קער גובּ ,ואר

אויפן ניעמאַן ,מינס:

תיאל = זלמן ,אַן
אייניקל פון דעם

א אֲנד,,

איז 2צודען

אַישׂוב=

סוף זװמער פלעגט ער פאָרן נאָך שט
יצע קיין בּראָד צו די דנרטיקע גבירים
ר' משה און ר' נתן קהליף

און ברעב:

גען אויך פון דאָרט אתרוניט ,דאָך הצט
אין י --ס עלטערנחוין געהערשט אַז
אַרעמקײט ,אַז ער האָט זיך ניט געקענט
פאַרגינען צו קויפן פּאַפּיר און טיגט,
און ער פלעגט קינדויין שרײבּן מיט
קוילן אויף סטרוזשקעס אָדער אויף גייט
ווענט ,בּרעטלעך ,ביישטידלעך און שבּל:
רטער טינט געמאכט פסוןאַושל ,אֲלַם

פעדערן,

מיט

וועלכע געשריבן אויף פּאֲלפּאַפיר,

בּיז

געניצט גענזענע

 0יאָר געלערנט אין הדר ,געווען א
בּקי אין תנך ,פֿאַרטאַסט שין שירים
אוון מליצות
לעכע

! געשָמט אַלס קענער

מליץ ,דערהויפּט

געגעסן טעג,

פון תּנך און אַלס

אָבּער אַלס מגיה פין

ספרתּורהס ,אַזױ אַז מ'האָט פון פאַר-
אין דער

קצבישער

קלױן אין.

מיט ש .ל ,ציטראָן.

און דורן זיין רעקט:ענדאַציע אָנגעהױבּן

ניק; שפּעטער  6ער אַבּערגעפאָרן
| אין דעם דערביייקן שטעטל מאַהילנע,
וואו ער אין געװען אַמלמד און אַלט

אין העבּרעיש,

לימורים

געלערנט אין די ישיבות,

מינסק זיך בּאַקענט

בּרעכעניץ ,גאַלל:
ציע ,דעם מחבּף /
פון ;אוױ הדש

פּענעס

יאָר אַװעקגעפאָרן קײן קאַפּוליע ,פון
| דאַרט קיין געסוויזש ,אוודע ,מינסק,

קיטן,

גאון ר' אליעזר
הקליר ,רב אין

על פּסהים"

דער רבּי געהײיכן עס פאַרגראָבּן טיף
אין דער ערד אַריין ,דערנאָך געלערנט
גמרא מיטן טאַטן אין בּית-מדרש ,צו 31

שיידענע שטעטלעך געשיקט נאָך דעם
מאָהילנער קענער איבּערזען די רינ

זיין פאָטער ,יקן:

/
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פון װעלט:

קין אַנונג ניט געהאט,

און אַז איַינגל האָט אִמאָל געבּראַכט אין
חדר אבַּלעטל פון אַרוֹסישן בּוך ,האָט

 8צו שריבּן פעליעטאָנען אין העב
רעיש און יידיש פאַר ראָדקינסאַנס
זחקול" און עקול לעם" ,אַלס בּעל:מגית
אומפאַרנדיק פון שטעטל צוֹ שטעטל,
איז ער ענדלעך אַנגעקומען קיין קיעה.
דאָױט האָט ער זיך בּאַקענט מיט ש"ע
און אָפּגעדרוקט אין זיין קיודישער פאָלקט?
ביגליאָטעק"  1אגַרויסן פעליעטאָן א"ט
אבו יעף פון ליטא קיין אמעריקאַ? (פארן
האַנאראַר פון  051רובל--צו  5קאָפּ אַ
שורה) ,וואו עס װערט אין אַ הומאָריס?
טישן טנָן און אין אלַעבעדיקן סטיל
געשילדערט דאָס ידישע קלײגשטעטל,
מיט זייגע קליינלעכע אינטערעסן ,מיט
זיינע ליידן און פריידן ,צוֹ יעגער צייט
האָט ער אויך געשריבן פעליעטאַנען אין
זהמליץח און ,חיום" (צ"א אגַרעסערע

דערציילונג א"ט חבּין החיים והמתים"--
וועגן די מאַהילנער כאַפּערס) און זייער

ערפאָלג אין געװען אַװ" גרויס ,אַז
מ'האָט אים געצאָלט פּאַר זיי האַנאָראַף

אייגיקע פון זיינע העבּרעישע סיפּורים .
זיינען דאַן אויך אַרױס אַלס סעפּאַראַט.

אָפּדױזקן ,וי קגנם בּמתתּרתז  --אויס דעם /
לעבּן פון ישיבה  :בּחורים{ ,זאת תּורת
הקנאות" ,זטעות שאיגו חוזר"  --אַ ביל

ויכנה"ז  --יעבץ
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פון שטטלשע |מחלוקת צווישן חסידיםאון מתנגדים ,ײפּרחים נובלים" ,זאסירי
:מלך" ,פוֹן קיעוו איז י .אַװעק נאָך ווייי

-טער צו דרום און האָט אגַעװיסע צייט

;געלעבּט אין די שטעטלעך פון קיעוועף.

און פּאָלטאַװער גובּ .בּעת אָבּער מ'איז
געוואויר געװאָרן ,אַז ער שרײבּט אין
די קאפּיקורסישע" בּלעטער ,האָט ער
זיך געמוזט  9881אומקערן צוריק אין
דער ליטע ,און איז געװאָרן אהַעבּרעי
ישער לערער ,פריער אין קאָידאַנאָוו און
|

זיבט1 .

מינסק,

אין

ואו געלעבּט

בּיזן טוט ; נאָר אויף יום=טובים פלעגט
ער אַראָפּפאָרן

צו זין

אין

פאַמיליע

| שטעטל מאָהילנע ,זייענדיק פון פּרימאָרגן
בּיז שפּעט אין אָװנט פאַרנומען אױיףדי שטונדן ,פלעגט ער צייט האָבּן צו.

- 6

| יעבץ יוסף=-מאיר ( --381ייח אדף -

)4

געבּ .אין טיקטין ,פּױלן ,אין אַ

משפּחה ,װאָס האָט געשטאַמט פון אַלאַ..
גער קייט רבּנים און גאונים ,בּיז מהר"ל פון
פּראָג ,מהרש"א. ,
רמ"א ,דעם ותרו:
| מת הדשן"; נאָך.
דעם טוט פון זיין
מ-וטער האָט זיין

פאָטער ,ר' שמו:
אל:יצחק ,אגַרוי:
סער למדן ,חתונח

געהאַטצוםצווייטן -
מאָל קיין ווילנע,
איינער
גבירים,

געװען

ווצו ער איז

פון די גרעסטע נכבּדים
און יא.יז

דערצויגן

און ..

געװאָרן.

בּיי זיין זיידן פפואןָטערס צד ,רי משה?

שרײבּן נאָר פּרײיטאָג ,און האָט פאַר +זאב  --רב אין טיקטין און שפּעטער אין.
יעפנטלעכט אַרום  005דערציילונגען און בּיאַליסטאָק ,דעם מחבֹּר פון דסיפרים
סקיצן ,,דערפון א 05ַ2אין יידיש ,װעל; :מראות הצובאות? (אױף דעם שער=.
|-כע זיינען געדרוקט געװאָרן אין זיודי .בּלאַט פון דעם נפר איז אגב אָנגעגעבּן
שען פּאַלקסבּלאַט" ,איש יהודיס /בּלע= .דער יחוס פון דער משפּחה י) און :

פון אַ טאָגבּוך" ,שיוד" ,צפריינד",

טעױ
יי

;טאָג",

;-היינט",,

אצייט" ,װוועג" ,חטעלעגראַף",
-אונזער  לעבּען",

נײל

זדי

וועלט" ,ץמאָמענטײ א .אַנד ,אפַּאָר פון
זיינע לעצטע דערציילונגען ,דערהױיפּט
אויס דעם לעבּן פון העבּרעישע לערער
נאָך דער אָקטאָבּער:איבּערקערעניש ,האָט
ער פאַרעפנטלעכט
| ,4291-אגַוטער

אין װילנער

אָבּסערװאַטאָר,

װטאָג",

אַקענער

 -קאגודת

.

אזוב" .ער איו געווען אַ גרויסער

תּלמידחכם ,אָבּער קיין רב װערן האָט

ער ניט געװאָלט און נאָך דער חתונה
מיט אטַאָכטער פון ר' משולם זלמן עפּײ
שטיין פון גראָדנע האָט ער זיך גענו? -
מען צו מסחר .אינגיכן האָט ער זיך מיט
זיין פרוי געגְט און צו  92יאָר האָט
ער זיך בּאַזעצט אין װאַרשע ,וואו ער
האָט צום צװוייטן מאָל חתונה געהאַט,

פון .דעם לעבּן און לעבּנטשטייגער פון
דעם יידישן מיטלשטאַנד--דעס קרעמער ! ,מצליח געווען ,און ער איז געװאָרן א
דעם משרת ,דעם מענטש פון דער מאַ?
בּעל-מגיה ,זיך אויך אויסגעצייכנט אַלס
ו
סע ,איז י .בּשעתּו געווען זייער פּאָפּ
דרשן און פלעגט זאָגן אין די גרעסטע.
לער בּיי די בּרײיטע קרייץן פון דע
ם
.
װאַרשעװער שולן .,אַשם אין דער ארי"
העבּרעיִשן און ידישן
לעזער,ן בשּטפיר?ט .טאָדאָקסישער װעלט האָט ער זיך גע*
אַדאַנק זיין פּרימיטיוון און פּשוט
גער דערציילן ,הגם אים פעלט די קונסט מאַכט מיט זיינע איבּערזעצונגען אױף /
יידיש פון דער רבּנישער ליטעראַטור.,,
פון קאָנצענטריחטקייט און צימצום,
משמעות ,אַז אין מסחר

דור רבּניו וסופריו ,ח"א;

1042 ,8

האָט ער ניט.

/אין וועלכער ער איו געװען אַגרױסער

יעבץ  --יעקב  --יערוסאַלימטשיץ

1277

בּקי .ער האָט איבּערגעזעצט גאַנץ
משניות אויף ידיש אין  6בּ( ,.װאַר?
שע;

דעם

,)08 -- 6081

יספר

עין

יעקב" ( 5בּ ,דרוק י .בּ .אַלאַפּין ,װאַר:

| 87ל'1

/

זמ"בּ ,דאָס צװאַנצינסטע

(רעצעני

יאָהרהונדערט"

|

זיע אויף י--ס {ספר הבּרית").

| יעקב פֿון פּױון--פאַרפאַסער פון אַ
חטרויערשפּיל" א"ט עררעטונג דער יודען

 -שע ,)7881 ,דעם קספר מדרש רבּה' מיט

דורך

די מגילות (אַריסגעגעבּן פון לײזער
אַדעלפאַנג און יצחק?מאיר בּירנבּוים,

,0

און

מרדכי

אסתּר"

בּןיעקב,154 ,

:

יערוסאַלימטשיק

װאַרשע ,7881 ,צוזאַמען מיט דעם אַרי:

(אַמסטערדאַם,

|

נחום

(װ1//

גינאַל :טעקסט און מיט דעם פּירוש
=) געבּ .אין בּאָבּער,
-- 8
ן
חמתּנות כּהונה") ,און דער ערפאָלג פו
מאָהליעװער גובּ ,,אין אַ יחוסדיקער מאַ:
מיליע פון רייכע װאַלד:סוחרים ,װאָס
די דאָזיקע העתּקות װאָט אים אויפגע:
|
 (מונטערט צנוייע איבּערזעצונגען ,װעל :שטאַמט פון ר'כע זיינען גי אים געגאַנגען זייער שנעל ישראל פּאַלאָצ:
קער .דער פא
איינס נאָכן אַנדערן ,װי "חק לישראל",

ק;חומש בּית יהודה עם העתקת רש"",
אשולחן ערוך אורח חיים" מיטן צבּאר
יהיטב" ,ישבילי המלמדים" ,אספר הבּרית"

ח' א' פון הרב ר' פּנחס מווילנא ,זשבילי
עולם"  --וועגן אײראָפּע און אַזיע מיט

טער ,הלל י ,אַ
הייסער לִיבַּאֲווי=

טשער חסיד,

אַ

למדן און אַבּקי 
אין קבּלה ,איז

7
כינע ,,משלים און ליקוטים צו נ"ך (גע? יונג געשטאָרבּן,
דרוקט אין לובּלין) .,תּהלים א"ט חתּהלה איבּערלאָזנדיק די פאַמיליע אין מאַטערי:
לדוד" --מיט אייגענע משלים+ ,בּן סירא" עלער נויט .בִּיז  41יאָר געלערנט אין
(װאַרשע ,7091 ,ז"ו  )021א ,אַנד .די חדר ,גלייכצייטיק וועלטלעכע לימודים /
דאָזיקע אַלע ספרים י--ס זיינען ניט .בּיי בדּיעסטע שטעטלשע לערער ,שפָצי
טער אַלס עקסטערן דורכגעמאַכט דעם
קיין טרוקענע איבּערזעצונגען ,נאָר פאַר?
פלאָכטן מיט אַ סך אייגענעם דרש ,אי ! קורס פון מאיַטלשול .אונטערן רושם פון
גענע משלים און בּאַמערקונגען ,אין אַ פאָטערס טויט אָנגעהױבּן שרייבּן רוסישע
לידער ,שפּעטער ,וואוינענדיק אין װאַר=
ריינעם פאָלקסטימלעך * טראַדיציאָנעלן

ספרים:יידיש ,און דורך זיינע אויפטוען

שע ,פאַרעפנטלעכט זיינע ערשטע יידי:

האָכּן אַפילו לומדים זיך מיט זי בֹּאַ
-נוצט-.פון .זיינע דריי זין ,װאָס ער האָט

פון

 -געהאַט מיט זיין פרוי שרה?הדסה ,זיינען

צוויי יונג געשטאָױבּן ,דער דריטער ,וי
ישראל:איסר ,איז  4291געשטאָרבּן אַלס.
רב אין הרובּעשאָו .זיין אייניקל ,ש.

יעבץ ,אין לעמבּערג ,אַטוער פון זמזרחי",
האָבּן  .מירצו פאַרדאַנקען אַריי בּיאָגראַ:
 פישע דאַטן װעגן 'הלל

שטיינשניידער,

אין אהײנט",

41911

עיר

/
וילנא"ן

בּןתּמף,

געקראָלאָג

אין א ,רײוענס 

לידער,

שע
הייגע,

אין

אויך איבּערזעצונגען
זמ"ב

חניסןײ

,32

זהיינט",

חפריינד" א ,אַנד .סוף  6191אַװעק קיין
אַמעריקע ,וואו זינט דאַן זיך א"נ נחום

בּאַטײליקט כּמעט אין אַלע יידישע
פּעריאָדישע אױסגאַבּן ,טעגלעכע ,וועכנט? .

לעכע ,מאָנאַטלעכע ,דעדהויפּט אין די זמ"בּ
אין זצוקונפט" ,ץפריינד",

זזשוייפטען",
חקונדס"? ,טאָג"

אאַז"וו,

זיך געמאַכט

אַנאָמען מיט זיינע פאַבּלען ,צום גרעסטן

טייל אָריגינעלע ,טיילווייז אַויך איבּער*

יערוספלים:שיק--יפת

ר9721

געזעצטע פון קרילאָו אָדער בּאַאַרבּעטעי

| צייכנט זיך אויך אויס אַלס ליריקער
מיט דער געלײיטערטער שפּראַך ,דעם

מוזיקאַלישן פערז און אויפריכטיקן גע*
פיל אין בּוכפאָרם :אקַליינע זאַמלונג

ּאַבּלען" און די איבּערזעצונג פון אַלעק?
זפ

סאַנדער פּושקינס מעשהלע

דענע פישעלע"

װדאָס גאָל:

(סעריע /פאַר אייך אוֹן

אייערע קינדער" ,פ"ג "אידיש" ,נ",
 ,)9די איבּערזעצונג פון א .קופּריגס
ראָמאַן ?דועל" (דערזעלבּער פ"ג4291 .
אַרױסגעגעבּן מיט דער הילף פון יל.י
אין ניו?יאָרק
ארי2ין
רבּע
ַריי
פץא= ש
פר

אַב; ,פאַבּלעןי (ז"ז  ,371מיט אילוסטראַ?.
ציעס פון א .אַבּראַמאָװיטש ,ז .מאָוּר,
י ,קאָטלער

און מ .שוער)

און אַבּ

| אלידער"( 32 --8191 ,ז"ז ,)322

)
יפה אברהם (--18:1
געב ,אין אופינע ,קאָװנער ליטע (טױ;

האָגן ?) ,פון קינדווייז אויף דערצויגן גע:
װאָרן אין קאָװנע ,וואו זיין פאָטער ,אַ
מניד אוֹן אמַשכּיל ,האָט געהאַלטן אַ

| שניטײקראָט ,געלעױנט יאין חדר און דער

קרוינישער פאֲלקסשוֹל .שפּעטער שט=
דירט פילאָסאַפיע ,געשיכטע און סאָציאַ:

לע װיסנשאַפטן אין די אוניווערסיטעטן
פון בּערלין ,בּערן א .אַנד ,אין דער

שווייץ געווען נאָעגט צו פּלעכאַנאָװן .זיין
ליטעראַרישע טעטיקייט אָנגעהױבּן 5091
אין קאַוּטסקיס

6

6גסאן,

צוריקגעקו

מען  8091קיין פּט"ב ,האָט ער אָנגעהױבּן

צו בּאַטײליקן זיך אין די רוסישע זשורב

ס64ס080ס
| נאַלן ,דערהױפּט אין מג 1
מיט פ;:רשיידענע פילאָסאָפישע אָפּהאַנד?

לונגען א"פּ דעבּאָרין ,גלייכצייטיק האָט

ער
אויך

אָנגעהױבּן

צו

שרײבן .אַרטיקלען,

,6

אין

ער

איט

,פריינד"י,

ואוו

 -איז געווען אַדמיניסטראַטאָר 0191 .אַרי?

בּער מיטן ,פריינד" .קיין װאַרשע ,אויך
גטשריבּן די פּאַליטישע װאָך:איבּערזיכטן

4190

+

אין דעם קװאָכֿענבּלאַט" פון װ+פריינד"
און זיך בּאַטײַליקט אין דער ,צוקונפט",

וואו צ"א פּאַרעפנטלעכֿט  4191אַן אויסף.
פירלעכע קריטיק איבּער ד"ר זשיטלאָו?
סקיס ערשטע  4בּ .געזאַמעלטע שריפ*

טען און אָפּהאַנדלונגען איבּער לאַסאַל
דעם פּילאָסאָף און איבּער פיכטע,י
פאַר?
װעלט-מלחמה
דער
בּשעת

לאָזן װאַרשע,
טיקטעױ

פון

געווען הויפּטבּאַפּולמעכ?
ידישן

הילפסקאָמיטעט

ואוי=

(יעקאָפּאָי) פאַף דרום:רוסלאַנד,

נענדיק דערהויפּט אין קאַטעױנאָסלאַו .

אין פּט"בּ בּאַאַרבּעט דעם פילאָסאָפישן /
טייל פאַר דער ניט:רעאַליזירטער יידישער -
ענציקלאָפּעדיע פון דער פּרץ:געזעלשאַפּט,
די לעצטע יאָרן פּראָפּעסאָר פון פילאָ+
סאָפּיע אין מאָסקװע ,אין דעם קאינסטי=

טוט פון קאַרל מאַרקס און פרידריך
ענגעלס" -,אַרױיסגעגעבּן אייניקע גרעסע?

רע װוערק ,וי 6066

װע8ה( ,0:77מאָס?

קווע  ,)3291אכַרעסטאָמאַטיע פון דער /

פילאָסאָפיע אַ,נד,

| יפה זלמן:יודל ({

ה)

-

זינט  8981טעטיק אַלס לערער אין העבּ?

רעישע שולן אין װאַרשע ,אין דער צײיס
פון דער מלחמה אינספּעקטאָר פין די
העבּרעישע פאַלקסשולן אין פּױלן ,זיך

בּאַטײליקט אין פאַרשײדענע צײיטשריפטן,
סַעריע אַרטיקלען אי
צ"א געדרוקט א

זהייגט" * --די מוטער

און דאָס קיגד",

פאַרפּאַסט אבַּוך ,פּעסטאַלאָציס לעבּען
און שאַפונג" (פ"ג פחברה מפיצי השכּלה",

ווילנע  ,3191ז"ז  ,)06זינט  5291אין א"יי

יפה יודל (אַוום -- 2881

-

) געבּ .אין באָרזנע ,טשערניגאָװער

גובּ .קינדווייז געבּליבּן איַתום,
געװאָרן ביי אשַװועסטער אין
פרי אָפּגעגעבּן געװאָרן אויף
| צו אשַניידער,

געהאַט

דערצויגן
גיעושין,
דער לער

אויסצושטיין

געֵ*

בּרענטע לײד ,פון וועלכע געבּליבּן אַ

קרענקלעכער אויפן גאַנצן לעבּן ,אין די
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טרויעריקע אומשטענדן פון זיין יוגנט | בּייטער" א"ר פון דוד פּינסקי ,וי אוַך

ערשט צו  31יאָר זיך אויסגעלערגט .אין אייניקע אַנדערע צייטשריפטן ,אין
שרייבּן יידיש .,שפּעטער צוגעשטאַנען צוֹ  .חצוקונפט" אאַז"וו --.דער הויפּט?מאָטיוו
דער אַרבּעטער=בּאַװעגונג ,אַלס אַגיטאַ 2פון י--ס ליריק איז ליבּע ,װעלכע ער
טאָר אַרומגעפּאָרן איבּער דרום:רוסלאַנד ,בּאַהאַנדלט דאָס רוב אין אַ שטיפעריש=
בּעסאַראַבּיע ,אין אקַעשעניעווער צייטונג װיציקן טאַן .האָט אויך געשריבּן חומאָרי
דעבּיוטירט מיט אַ קאַמפּסליד .נאָך דער סטישע לידער אין פאָלקסטאַן און סאַטי:
ערשטער רוסישער רעװאָלוציע אַױיבּער רישע לידער ,אין בּוכפאָרם :חלידער"
צו די אַנאַרכיסטן ,ערב דער וועלט:מלחמה

געלעבט אין סמאָרגאָן און אין װילנע,
וואו

זיך פארנומען

היט

שניידערי.

פּאַרעפנטלעכט אַ גרעסערע

האָט

דערציילונג

א"ט /דאָס איידימעל"? אין חדער יודי*
שער וועלט"  5191און ארַיי לידער און
סקיצן פון דער מלחמה אין חדער װאָך",
 - ,51--+4זיך אויך בּאַטײליקט אין דעם

פּראָפּעסיאָנעלן
 -שניידער".,

וילנער

אָרגאַן

נאָך דער עװאַקואַציע

חדער
פון

ווילנע דורך די רוסן אַװעק קיַן קיעװ,

געאַרבּעט ביי זיין פֿאַך ,אַרױסגעװיזן
אויך פעיקייטן אַלס סקולפּטאָר ,בּאַטײ?
ליקט זיך לעצטנס מיט בּעלעטריסטישע
זאַכן אין דער ידישער סאַָװעטישער

מיט אַ בּיאָגראַפיש:קריטישער
פון דוד

פּינסקי

פאָררעדע

(פ"ג מ .גורעוויטש,

נ"י ,4191 ,ז"ז  ,)721זייער פּאָפּולער איז

בּשעתּו געווען זיין ליד |זהיימאַט" (װאָט
זע איך ווידער מיין היימישעס שטעטע?

לע"; צוערשט געדרוקט אין חיוד") ,װאָס

איז פיל געזונגען געװאָרן.
ש .נ ,,אין עדער יודישער װעלט"}+/ ,4191 ,
מ ,בּאַסין ,אַנטאָלאָגיע {11 ,משה נאַדיר, ,מי*
נע הענט

האָבּען

פאַרגאָסען

דאָס דאָזיקע

בּלוט".

יפוז יעקב-שמואל (-- 6881 4/2
ג)עבּ .אין קופּישאָק ,קאָװײ
נער גובּ ,אין דער פאַמיליע פֿון אפַּרי

װאַט:אַדװאָקאַט ,בּיז  11יאָר געלערנט
אין חדר ,דאַן בּאַוװכט די יידישע קרוי +

פּרעסע ,וי אויך אין .דער ניװ=אָרקער

נישע שול אין פּאָניעװעזש

יפרייהייט" ,

ענדיקן זי פאַרנומען זיך מיט לערעריי7091 .

יפה יוסף (א-- 5681 42/
) געבּ ,אין סאַלאַנט ,קאָװונער
ליטע ,אין ארַבּנישער פאַמיליע ,װאָס
ציט איר יחוס פון ר' מרדכי יפה ,דעם
לב=וש ,צו
העל
בּ
 21יאָר אַװעק
קיין ווילנע ,וואו
אֶלס
געאַרבּעט
גראַװיאָר , 2981
אויסגעװאַנדערט

קיין אַמעריקעי
אומגעפער צו יעג
נער צײיט אויך

אָנגעהױבּן צו שרײבּן לידער און פאַר:
יעפנטלעכט זיי דאָס רוֹב אין חדעם אַר=

און נאָכן

אוסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע ,זיך בֹּאַ2
זעצט אין נואַרק ,איַאָר צייט שטודירט
אין דער װבּאַראָן=הירש:שול פאַר אֲגרֹי=
קולטור" אין וואודבּיין ,אָבּער צוזאַמען

מיט גאַנצן קלאַס אַרױיסגעשטױסן דורך
דער יאַהודישער שול-פאַרװאַלטונג אַלס
ראַדיקאַלן 4191-8191 ,שטודירט אין ראָט?
גערס אוניווערסיטעט אויפן אַגריקולטן?
רעלן פאַקולטעט ,געענדיקט מיט אַן אויס=.
צייכענונג און ווייטער געאַרבּעט בּיים אוֹס
ניווערסיטעט אויף בּאָדנכעמיע און בֹּאַל5
טעריאָלאָגיע 2291 ,בּאַקומען דעם טיטל
ד"ר פילאָסאָפיע ,זינט  3291זיך בּאַטײ:
ליקט אין +צוקונפט" ,צפריינד" ,װאַמע=
ריקאַנער" ,אמאָרגען זשורנאַל" ,וואו פאַר=
61

.
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עפנטלעכט דערהױיפּט אַרטיקלען פון זיין

ספּעציאַליטעט---כעמיע ,בּיאָלאָגיע ,בּאַק?

גער קאָמיסיע , װאָס האָט אױיסגעאַרגעט
די פּראָגראַם פון דער דעמאָקראַטישער

טעריאָלאָגיע . ,אַגריקולטור ,גרייט צו איי?  -ציוניסטישער פראַקציע ,געווען איינער
ניקע גרעסערע װערק אין ידיש ,וי
פון .די אָרגאַניזאַטאָרן פון די חטעאָרע=
די ליכט:טורעמס אין בּיאָלאָגיע" ,אַ טישע יוגנט?פאַראײַנען" צו פאַרטיפן

גרויס בּוך איבּער בּאַקטעריאָלאָגיע,

בּ-וך איבּער

אַ

בּאָדנװיסשאַפּט און אַבּוך

איבּער װיסנשאַפט און פּראָגרעס ,פאַר:
עפנטלעכט אויך אין די ספּעציעלע ענג=
לישע זשורנאַלן אגאַַנצע ריי אַרבּעטן--
רעזולטאַטן פון זיינע פאָרשונגען אויפן
געבּיט פון בּאָדנכעמיע און בּאַקטעריאָ:

לאָגיע  אין ראָטגערס

אוניוװוערסיטעט

און אויף דער עקספּערימענטאַלער סטאַ:

דעם נאַציאָנאַל:ציניסטישן בּאַוואוסטזין

פאאוַןרשפּרײטן דאָס שטודיום פון העב=
רעיש

און יידישער

געשיכטע.

בּשעת

אוגאַנדע איינער פון די אַקטיווסטע ניין=
זאָגער ,זיך בּאַטײליקט אין דער ווילנער

קאָנפערענץ פון די ציוני:ציון און פוך.
דער קאָנפערענץ געװוען דעלעגירט צו
אָרגאַניזירן דעם צוזאַמענפאָר קעגן דעם
אויף.
א!וגאַנדע?פּראָיעקט אין פרײיבּורג.,

ציע פאַר אַגריקולוטור אין ניו:דזשוירזי .,דעם צוזאַמענפאָר פון די רוסישע ציו=
איז טעטיק אויפן נאַציאָנאַל :סאָציאַלי:
ניסטן אין העלסינגפאָרס  6091אויסגע=
סטישן געבּיט דורכן װאַרבּעטער-רינג" אין .וויילט אין צ"ק ,האָט ער זיך בּאַזעצט
גיובּראָנזװיק ,אין דער אַרבּעטערירינג?  -אין ווילנע און איז יאָרנלאַנג געוען
איינער פון יענער קליינער גרופע ,װעל=
שול ,לייענט לעקציעס דערהויפּט איבּער
פיזיק.,
כע האָט אָנגעפירט די אַרבּעט פון דעה
( גאַנצער ציוניסטישער אָרגאַניזאַציע אי
יפה לײבּ (-- 5081
רוסלאַנד ,גענומען אַן אַקטיוון אָנטײל אין
געבּ ,אין גראָדנע .אַן אייניקל פון דעם
דורכפירן צווישן די יידן די װאַלן צו דער
גאון רי מרדכי:גימפּל י ,אין די גאַנץ
יונגע יאָרן צוגעשטאַנען צו דער חיבת | :צווייטער גאָסודאַרישער דומע ,זייער פיל
אַרומגעפאָרן צוליבּ ציוניסטישע פּראָפּאַ
ציון  בּאַװעגונג;
גאַנדע ,אויך איבּער װאָלגער קאַנט
שטודירנדיק פי5

לאָכאָפיע און לי?
טעראַטור אין היי?
דעלבּערג ,לייפ"
ציג און פרײיבּורג,
געאַרבּעט
פיל
צוישן דער ידי
|
שער סטודענטג +
שאַפט פאַר דער ציוניסטישער אידעע,
געגרינדעט חברות ,געהאַלטן רעפּעראַטן,
געשאַפן קורסן ,אַלס סטודענט זיך באַ:

טײליקט אין דעם ערשטן ציניסטישן
 קאָנגרעס און זינט דעמאָלט ניט דורם?געלאָזט קיין איין קאָנגרעס 2091 .גע

נומען אַן אָנטײל אין דער הײדעלבּער:

און אין טיף רוטלאַנד (אין ד"ר טשלע:

נאָווס ראַיאָן) ,אגַעוויסע צייט צוזאַמען

 מיט ש ,פרוג ,מיט װעמען אויפגעטרעטןאויף מיטינגען ,פּאָרלעזונגען און קאָנ=
יצערטן , אויפן האַגער קאָגנרעס אויסגע=.
וויילט אין גרויסן אַקציאַנסקאָמיטעט,

איז ער געװען ציוניסטישער .מורשת .
פאַר די  5גובּערניעס פון דעם ליטװוישן.
ראיאָן .נאָכן אױסבּראָך פון דער וועלט:
מלחמה זיך בּאַטײליקט אין דער הילפס= 
אַרבּעט פאַר די פאַרטריבּענע און אַנט= 

רונענע ,בּיי דער עװאַקואַציע פון װויל=
נע  --דעם הױפּ??פּונקט פון זיין טעטי=- +
קייט ,זיך בּאַזעצ;! אין מאָסקװע ,געװעך

= יפה

125
פאָרזיצער

שער

פון דער

אָרטיקער

ציוניסטי=

אָרגאַניזאַציע,

מיטגליד

פון דעם.

|
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װעבּרעישע שירים אין יהשלח" ,ירושליש+
מער יהשקפה" און חהאשכּל" ,זיינע ייךי- +
שע לידער זײנען געדרוקט געװאָרן
אין זיוד" ,חפרינד" ,װדאָס יודישע

װעד הקהילה ,פון זיעקאָפּאָז ,אויפן צו2
זאַמענפאָר פון ד
יידישע קהילות 8191
איינער פון די פאָרזיצערס ,אויף דעם

פאָלק" א .אַנד .כּמעט אַלע זיינע לידעף

פאַרנומען ווילנע ,צוזאַמען מיט א ,װויי:

4100

ערשטן ציוניסטישן צװאַמענפאָר נאָך זיינען דורכגעדרונגען מיט דער אידעע
דער רעװאָלוציע ,אין פּט"בּ ,געהאַלטן .און די שטימונגען פון דער ידישער
דעם רעפעראַט װעגן דער שפּראַך פון אויפלעבּונג אין ארץ:ישראל .זיין בּאַזוך
דער יידישער שול ,סוף  8191זיך װוידער
אין א"י  1091האָט געפונען אַן אָפֹּ 
?
בּאַזעצט אין ווילנע און אויף דער ליט
קלאַנג אין אצַיקל רוסישע שירים א"ט
ווישער ציוניסטישער קאָנפערענץ אוֹיס:
01 6811ז ,וי אויך אין פילע יידי?
געויילט אַלס פּרעזידענט פון דער ציו;
שע לידער און אין די לידער אין פּראָ:
ז
ע
א
"
ט
ניסטישער אָרגאַניזאַציע פון דער פאַר:
װהיימאַטס:קלאַנגען" ,זינט 7981
אײיניקטער ליטע (אין דער אָרגאַניזאַציע האָט ער אויך געשריבּן אַרטיקלען איבּער
זיינען אויך אַרין די מזרחים און די
ציוניזם און קאָנגרעס:בּאַריכטן אין דער
צעירי:ציון) .װען די פּאָליאַקן האָבּן
רוסישער פּרעסע ,וי 41086 028:8-אנקעם
טער און ש .ניגער ,מיט וועלכע י .האָט

געוואוינט אין איין הויז ,אַרעסטירט פון

די לעגיאָנערן און אַװעקגעפירט (ווייטער
איז דערשאָסן געװאָרן) קיין לידע ,אין
 6טעג אַרום בּאַפרײט געװאָרן פון דעם
לויעינדיקן טױט און מיט עטלעכע

חדשים שפּעטער זיך בּאַזעצט אין ירושלים,

|וואו געווען אַ מיטגליד פון װעד הצירים,
אײינער פון די הױפּט-פּראָפּאַגאַנדיסטן
פון קרן:היסוד ,אין די אינטערעסן פֿון

וועלכן אַ לענגערע צייט פאַרבּראַכט אין

דרום:אַמעריקע (אַרגענטינע ,בּראַזיליע,
טשילי) ,בּאַזוכט איניקע מאָל פּױלן,
אוין די בּאַלטישע לענדער ,פּינלאַנד
א .אַנד ,זיין ליטעראַרישע טעטיקייט
אָנגעהױבּן אין רוסיש מיט שירים אין
3/0400

2981

שע צייטשריפטן

און אַנדערע

רוסיש:ייךי=

און זמ"ב;

אַזאַמלונג

פון זיי איז אַרױס  2091א"ט 661טעתפקז,
האָט אויך איבּערגעזעצט אויף רוסיש
שירים פון די העבּרעיישע דיכטער ,וי
יל"ג .,מאַנע ,בּיאַליק ,טשערניכאָוסקי
א .אַנד 7091 .פאַרעפנטלעכט עטלעכע

 ,1008011מ2ס:מ 12תגאססעם,

א"פ

ל .בּאָריסאָוו ,ל ,י .נאָכן אָפּפּאָר פון ד"ר
יוסף לוריע

קיין א"י האָט ער רעדאַק?

טירט דעם ציוניסטישן אָרגאַן װדאָס יו

דישע פאָלק" אין ווילנע ,בּיז ער האָט
זיך פאַרמאַכט ( ,)8091אגַעוויסע צייט
אויך דעם חהעולם" אין ווילנע ,געשריבּן
פּובּליציסטישע אַרטיקלען אויך א"פּ -סכז
זס .0אין מאָסקװע  8191--5191רעדאַק=
טירט דעם אָרגאַן פון דער ציוניסטישער

אָרגאַניזאַציע אין רוסלאַנד 84408סק8ז
,83

װאָס איז אַרױס אָנשטאָט דעם 

פֿאַרמאַכטן 81880322

אין פּט"בּ ,געגרינ=

דעט דעם פ"ג 5:3קש ,20אין װעלכן
אַרױיסגעגעבּן צ"א אאַַנטאָלאָגיע פון דער
העבּרעיִשער פּאָעזיע (צוזאַמען מיטן רו=

סישן דיכטער כאָדאַסעװיטש) און אייניקע
דורך

אים

רעדאַקטירטע

ליטעראַרישף

געזעלשאַפטלעכע זמ"בּ א"ט פזעקש:80
פאַרעפנטלעכט אויך פאַרשיידענע זמ"ה
און כּראָשורן איבּער א"י און ציוניזם. ,
געווען רעדאַקטאָר פון די וילנער ילעצטע
נייס" (סוף  ,)8191חדער יידישער צייטונגײ
( )9191און פון דעם טאָגבּלאַט חהארץי"

+ 88

127

אין ירושלים ( ,)22--9191צונויפגעשטעלט
דעם חספר הקונגרס"  --צו *52יעריקן
יובּילײ פון דעם ערשטן

קאָנגרעס אין.

בּאַזעל .אין יידיש אין בּוכפאָרם אַרוס:
געגעבּן +זליעדער פאַרן פאלק" ---אַנטאָ:
לאָגיע פון נאַציאָנאַלער פּאָעזיע

(פ"ג

קציוניסטישע קאָפּיקע-בּיבּליאָטק" ,אָדעס

:2 ;)8טע פאַרמערטע אױסגאַבּע--וויל:

גע  ,9191ז"ז  )111און אזַאַמלונג לידער
א"ט להײימאַטס=קלאַנגען" (פ"ג װפאָלק
און לאַנד" ,מיט אהַקדמה פון די אַרױס:
געבּער ,װאַרשע ,5291 ,ז"ז ,)08
,9

|שׁא :לקסיקון ציוני,

ויפה מרדכי (-- 4981 51/
) געבּ ,אין דוסיאַט ,קאָװנער לי;
טע ,זיין פאָטער ,אייזיק י ,,איז געוען

ניצקי ,דאַן פאַרעפנטלעכט לידער ,דער"
ציילונגען ,אַרטיקלען ,רעצענזיעס ,הומאָ:
ריסטישע זאַכן אין די אָדעסער אױסגאַבּן,

װי די טעגלעכע חדאָס נייע לעבּן" א"ר
פון א .כאַשין ,חדער הײמלאָזער איך",

די זמ"בּ אמאָנאַטס:זשורנאַל" ,גרינס",

חצווייגן" א"ר פון אַ .כאַשין ,חצום אָנ
דענקען פון י .ל ,פּרץ" ,אין קיעװוער
זפאָלקסצייטונג" ,צוזאַמען מיט בּ .עפּעל?

בּוֹים צונויפגעשטעלט אַ אַנטאָלאָגיע .א"ט
דער דעקלאַמאַטאָר" (פ"ג װדאָס נייע
לעבּן" ,אָדעס 02 ,דרוקבּויגן) ,נאָכן צוריק?
קומען קיין קאָינע זיך בּאַטײליקט אין.
;דער

אידישער

שטימע",

זגייס",

די

וועלט" די זמ"בּ אליטע" ,קװיספּע" ,דעם
העבּרעישן װאָכנבּלאַט זהד ליטא" א .אַנד,,

ראַבּינער אין שטעטל און שפּעטער אין .נאַל קלעבן".
ניי:אַלעקסאַנדראָװסק .געלערנט אין לל-
איזאַקסאַן,

געשריבּן אױיך א"פּ מ/ ,
איש יהודי,

מי-װער,

מי

דער ישיבה און דערנאָך זיך אָפּגעגעבּן  דוֹסעטאָסער ,מאָטעלע א ,אַנד .געווען
מזעילטבּסטבּילדונג ,דאָס ערשטע ליד סעקרעטאַר פון דעם קאָװנער פּאַראיין
אָפּגעדרוקט אין זמ"בּ פאונטערוועגס" ,פון יידישע ליטעראַטן און קינסטלער
א"נ פון בּעל:מחשבות.,
אָדעס  ,7191א"ר פון בּיאַליק און ראַװ?

